1/2
1

KALLELSE
Kommunstyrelsen
Dag och tid:

2021-03-03 09:00

Plats:

Sessionssalen/digitalt

Justerare:

Lennart Nilsson (SD) el Runo Johansson (L)

Gruppmöten sker digitalt kl 08:00 med inloggning från kl 07:45
Kallade
Ledamöter
Anna-Karin Skatt (S), ordförande, Runo Johansson (L), Bengt Karlsson (S),
Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin
Abdihodzic (V), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn
(M), Lennart Nilsson (SD).
Tjänstgörande ersättare
Ersättare
Zelal Yesildeniz (-), Othmar Fiala (S), Georgos Moschos (S), Per-Erik Thurén
(S), Michelle Hjerp (S), Karin Olofsson (MP), Patrik Kristoffersen (KD), Birgitta
Andersson (L), Ida Davidsson (M), Peter Friberg (M), Marika Lund (SD).

ÄRENDEN

1

Beslut om rapport (utredning) om näringsfrågor

2021/69

2

Information om näringslivsfrågor

2021/2

3

Information om arbetsmarknadsfrågor

2021/3

4

Information om ekonomiskt nuläge

2021/9

5

Beslut om revidering av kommunstyrelsens val av
deltagare i budgetberedning inför 2022

2018/433

6

Beslut om tidsplan för strategisk plan och budget 2022

2020/158

7

Beslut om inbetalning kapitaliseringen av
Kommuninvest

2020/313

8

Beslut om uppföljning av kommunstyrelsens interna
kontrollplan avseende år 2020/2021

2020/325

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se

2/2
2
9

Beslut om kommunstyrelsens rätt att fatta beslut för att
få nämndernas budget i balans

2020/274

10

Beslut om granskning Översiktsplan Tidaholm 2030

2018/162

11

Information om bakgrund och förutsättningar
arbetsordning och reglementen

2019/466

12

Beslut om revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning

2020/38

13

Beslut om revidering av reglemente kommunstyrelsen

2019/466

14

Beslut om revidering reglemente kultur- och
fritidsnämnden

2019/324

15

Beslut om revidering reglemente social- och
omvårdnadsnämnden

2019/482

16

Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden

2019/483

17

Beslut om revidering reglemente barn- och
utbildningsnämnden

2019/484

18

Beslut om revidering reglemente jävsnämnden

2019/485

19

Beslut om revidering reglemente valnämnden

2019/519

20

Beslut om motion om att utbildning kommer erbjudas
och genomföras för ledamöter i kommunfullmäktige

2020/337

21

Beslut om motion om laddinfrastruktur för hela
kommunen

2020/103

22

Anmälan av delegationsbeslut 2021

2021/4

23

Rapporter och inkomna skrivelser 2021

2020/401

24

Information från kommunalrådet, kommundirektören
och övriga ledamöter

2021/1

25

Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd

2021/6

26

Rapport från Skaraborgs Kommunalförbund

2021/7

27

Rapport från de kommunala bolagen

2021/8

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se

1/1
3

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-07
Ärendenummer
2021/69

Kommunstyrelsen

Eva Thelin
0502-60 60 20
eva.thelin@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse Rapport näringslivsfrågor
Ärendet
Kommundirektören har givit näringslivsstrategen i uppdrag att ta fram en
rapport om näringslivsfrågor i Tidaholms kommun.
Beslutsunderlag
 Rapport om näringslivsfrågor, Linnea Bengtsson, näringslivsstrateg,
2021-01-21.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga rapporten till
handlingarna.
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23 februari 2021 Linnea Bengtsson Näringslivsstrateg
Utredning: Hur kan Tidaholms kommun stödja näringslivet och
förbättra företagsklimatet
Bakgrund
I Tidaholms kommuns strategiska plan och budget 2021-2023 framgår det
att Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet.
Ett av kommunens strategiska mål är att vidareutveckla kommunens identitet
och stadskärna samt stärka den lokala stoltheten, attraktionskraften och
Tidaholms platsvarumärke. Näringslivsarbetet ska präglas av ett gott
samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle. Kommunen skall
leverera god service med hög kvalitet och ha ett gott bemötande. Näringslivet
behöver arbetskraft med rätt kompetens. Skolan har ett särskilt ansvar för att
samverka med näringslivet och utbilda elever för framtidens behov. Tidaholms
kommun ska arbeta för ett gott företagsklimat genom öppen dialog och snabb
ärendehantering vid myndighetsutövning. Kommunen ska också bereda
attraktiv industrimark, verka för nyetableringar samt skapa mötesplatser.
Viktiga uppdrag är att identifiera den lokala attraktionskraften för boende,
besökare och företag samt att aktivt arbeta med marknadsföring och stödja
fiberutbyggnad.
Den pågående Covid-19 pandemin har och fortsätter att påverka vårt
samhälle och vår omvärld i mycket stor utsträckning. Det är rimligt att utgå
från att det kommer fortsätta så under stor del av år 2021. Det är också rimligt
att distansarbete kommer fortsätta vara det rekommenderade arbetssättet
(åtminstone) under årets första kvartal.
Nobia har tagit ett inriktningsbeslut om att flytta en del av sin fabrik från
Tidaholm till Jönköping. Kommunen behöver arbeta med att hur de förlorade
jobben kan ersättas av nya. Omställningen påverkar kommunens invånare,
näringsliv, servicenivå och kommunens attraktivitet. Här behöver kommunen
kraftsamla.
Kriminalvårdens meddelande om expansion i Tidaholm bevakas och
kommunen bibehåller dialog för koordination av eventuella
utbildningsstödsinsatser eller annat.
Svenskt Näringsliv utför årligen enkätundersökningar som skall mäta det
lokala företagsklimatet. Enkätresultatet presenteras varje år i maj och under
hösten presenteras rankingen. År 2020 placerar sig Tidaholms kommun på
plats 154 vilket är en förbättring med 39 platser från föregående år. Bäst betyg
fick kommunen gällande Mobilnät och bredband. Områden där Tidaholms
kommun hamnar högt (vilket inte är önskvärt) är: tillgång till kompetens,
skolans kontakt med näringslivet, brottslighet och otrygghet, kommunpolitikers
och tjänstepersoners attityder till företagande, dialog mellan företag och
kommunens beslutsfattare, information till företag, vägnät, tåg och flyg,
konkurrens från kommunen och kommunens upphandling. Viss förbättring
inom listade områden har dock gjorts.
I svar på remiss på Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030
(VG2030) lyfts att det finns en sårbarhet inom de dramatiska förändringarna i
de tillverkande företagens branscher. Det är något som kräver beredskap,
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men också strategier för att förebygga genom att satsa på
kompetensutveckling, innovation, branschbreddning, digitalisering och
omställning.
Från Kommunstyrelsens reglemente paragraf 15: Övriga uppgifter för
kommunstyrelsen. Styrelsen har vidare hand om: Åtgärder för att utveckla
näringsliv och sysselsättning i kommunen, inklusive ett gott företagsklimat.
Kommundirektören har gett i uppdrag att utreda hur kommunen på bästa sätt
kan stödja näringslivet och förbättra företagsklimatet.
Syfte: Utredningen avser att utge underlag för beslut kring hur kommunen kan
stödja näringslivet och förbättra företagsklimatet.
Genomförande/Metod: Utredningen bygger på material och analyser av
tidigare studier och rapporter. Den empiriska delen bygger på samtal med
personer inom offentlig verksamhet och dialog med det lokala näringslivet i
Tidaholm samt med näringslivsansvariga kollegor i Skaraborg. Avstämningar
med Kommundirektör Eva Thelin och Samhällsbyggnadschef Johan Elgh har
gjorts löpande.
Slutsats: Förslag på fokusområden att arbeta med för att stödja näringslivet
på ett bra sätt och förbättra företagsklimatet.
1) Arbeta för en aktiv dialog och mellan kommunen och näringslivet för en
förstärkt förståelse av respektives verksamheter. Arbeta för förenklad
kommunikation och navigering vid näringslivets kontakt med kommunen. Bistå
med arenor för nätverkande, utveckling och omvärldsbevakning i syfte att
möta framtidens utmaningar.
2) Arbeta för att bibehålla, utveckla och expandera befintligt näringsliv samt
samverka för nyetableringar. Fortsatt implementering av platsvarumärket och
utveckling av stadskärnan för behållning av ett levande Tidaholm för näringsliv
invånare och besökare.
3) Arbeta för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv och genom
koordination av insatser som rör arbetsmarknadens kompetensbehov
matchning och omställning.
Förslag på organisation: Kommunstyrelsen kvarstår som ansvarig nämnd
för näringslivsfrågorna. Tjänstepersoner som arbetar med näringslivsfrågorna
har sin placering inom samhällsbyggnadsförvaltningen. I flera fall sker
näringslivets kontakt med kommunen med just
samhällsbyggnadsförvaltningens enheter därför bör även näringslivsfrågorna
ingå i den förvaltningen. Näringslivsfrågorna sträcker sig övergripande inom
kommunen så det politiska ansvaret för näringslivsfrågorna bör ligga kvar
direkt under kommunstyrelsen. Arbetet med genomförandet av aktiviteter och
evenemang (till exempel Kräftivalen) som tidigare legat under
Näringslivsenheten flyttas till Kultur och Fritidsförvaltningen.
Analys: Baserat på vad som framkommit under utredningens gång är det
främst ledord som ökad dialog, kommunikation och förstärkt förståelse mellan
kommunen och näringslivet för respektives verksamheter som lyfts. De tre
punkterna ovan som utger förslag på vad Tidaholm bör fokusera på framöver
utvecklas nedan.
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1) En nationellt högt prioriterad fråga är att företagen önskar en bättre dialog
mellan kommunen och företagen respektive att de önskar en bättre förståelse
för företagande från kommunens beslutsfattare. Detta framkommer också i
dialog med det lokala näringslivet i Tidaholm. Näringslivet önskar ökad
förståelse från kommunens politiker och tjänstepersoner kring företagarnas
tillvaro samt förenklad hjälp med att hitta rätt i kommunen (vem som hjälper till
med vad). En mer positiv inställning från kommunens sida gällande företagens
situation lyfts. Det uttrycks också uppskattning för de mötesarenor som
kommunen erbjuder (företagarfrukostar, nyhetsbrev och deltagande på Elmia
mässan nämns som goda exempel). För dem som inte bor på orten lyfts just
företagarfrukostarna som en bra arena för att få ta del av det lokala
näringslivets utmaningar och möjligheter. Även inspel gällande
omvärldsbevakning, utvecklingsarbete, framtidsspaning och samverkan inom
befintligt näringsliv.
2) Det är av vikt både för befintligt näringslivs möjligheter att expandera och
för arbetet med att attrahera nyetableringar att kontakten med kommunen går
smidigt och snabbt och erhåller en god servicenivå. Förenklade processer och
tydlighet i vem de ska kontakta i specifika frågor är viktigt. Det är av vikt att
skapa förutsättningar för planlagda tomter som möjliggör för företag att växa
samt attrahera nya. Likaså en företagarvänlig attityd från kommunen. Ökad
synlighet och uppskattning från kommunen är återkommande.
En levande och trygg stadskärna med utbud inom bland annat restaurang och
handel är värdefullt. Både för näringsidkarna, invånarna, besökarna och för
företagen för att kunna bibehålla och attrahera arbetskraft till orten. Den mest
prioriterade frågan (nationellt 2020) för att förbättra det lokala företagsklimatet
utifrån företagens svar var minskad brottslighet och ökad trygghet. Här spelar
en levande stadskärna en viktig roll i arbetet med trygghetsfaktorn.
3) Samverkan mellan skola och arbetsliv är den faktor som företagen
efterfrågar och ser som en framgångsfaktor. Tidig kontakt med näringslivet
underlättar elevernas förståelse för arbetslivet. De är vår framtida arbetskraft.
Behovet att samarbeta mer med kommunen som stödfunktion vad det gäller
möjligheter att bibehålla och attrahera rätt arbetskraft och följa omställningen
på arbetsmarknaden lyfts. Arbetsmarknaden och inte minst den som finns
inom den tillverkande industrin står inför stora förändringar vilket kräver
beredskap och strategier för att hantera frågor som rör kompetensutveckling,
innovation, branschbreddning, digitalisering och omställning. En närmre
samverkan inom kommunens förvaltningar kring gruppen som står långt ifrån
arbetsmarknaden är av vikt.
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Material
Björn Lindgren Ansvarig Politiker & Lokalt företagsklimat Svenskt
Näringsliv (september 2020) Den erfarenhet som mina kollegor runt om i
landet delar med sig av pekar på några viktiga framgångsfaktorer.
 En positiv och lösningsinriktad attityd med en genuin vilja att förstå de
företagare man möter.
 Ett starkt ägarskap för ett bättre företagsklimat hos den yttersta
politiska och tjänstemannaledningen.
 Ett serviceinriktat myndighetsutövande.
Den mest prioriterade frågan för att förbättra det lokala företagsklimatet utifrån
företagens svar var minskad brottslighet och ökad trygghet. Hela 40% av
respondenterna kryssade i detta på flervalsfrågan. En nästan lika hög andel
av företagen uppgav att de önskar en bättre dialog mellan kommunen och
företagen respektive att de önskar en bättre förståelse för företagande från
kommunens beslutsfattare.
Svar på remiss – (RUS) Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland
2021-2030 (VG2030). Skaraborg anser att RUS:en särskilt behöver ange mål
för hur vi ska stötta fordonsindustrins omställning. Beroendet av de
tillverkande industrierna har för- och nackdelar. Till de senare hör en sårbarhet
inför dramatiska förändringar i de tillverkande företagens branscher. Det är
något som kräver beredskap, men också strategier för att förebygga genom
att satsa på kompetensutveckling, innovation, branschbreddning, digitalisering
och omställning.
GREAT Consulting Nordic AB Ewa Tatarowicz (2019) rapport:
Dialogarbete för Tidaholms kommun – Djupintervjuer om företagsklimat.
Tillgänglighet, stöd och hjälp samt snabb handläggning och smidiga processer
är det företagen prioriterar när det gäller kontakt med kommunen i allmänhet
och när det gäller myndighetsutövning i synnerhet. Företagen efterfrågar en
större tydlighet i processer samt i vem de ska kontakta i specifika frågor. Vid
nyetableringar är det särskilt viktigt att processerna fungerar smidigt och att
även samverkan mellan olika myndighetsområden fungerar väl. Arbeta för en
god samverkan mellan förvaltningarna för att hitta fungerande arbetsformer
som effektiviserar och tydliggör förvaltningarnas ansvarsområden och
samordningsmöjligheter. Många kommuner har upprättat en form av
lotsfunktion för företag som vill etablera sig i kommunen. Underlätta för
företagen att hitta rätt/kommunens växel.
Hela den kommunala organisationen bör ha en företagsvänlig attityd. Särskilt
de tjänstepersoner som kommer i kontakt med företagen i olika sammanhang.
Här är det viktigt att ha en långsiktig handlingsplan och följa upp de
utbildningsinstanser som tidigare gjorts för att hålla kunskapen levande i hela
organisationen.
Övriga myndighetsområden som mäts i Löpande Insikt visar på bra resultat,
dock är underlaget inom respektive område relativt litet vilket gör resultatet
osäkert. Det interna arbetet med Insikt är viktigt att utveckla och följa upp för
en god kvalitet, detta är särskilt viktigt för områden som företagen ofta
kommer i kontakt med vid nyetableringar – som exempelvis bygglov.
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Näringslivet är ett av de prioriterade målområdena i kommunens visions och
målarbeten.
Kompetensförsörjningen är en viktig faktor för tillväxt och nämns som en
svårighet och ett hinder av många. Företagen anser att kommunens
attraktivitet, kommunikationer attraktiva bostäder samt kompetensförsörjning
går hand i hand.
Flera av företagen berättar att de har svårt att attrahera och behålla personal.
I en del fall beror det på jobbets attraktivitet (arbetstider med mera) men det
handlar även om bristen på kompetens inom specifika branscher som bygg,
mäkleri samt industri. De finns några företag som säger att de inte haft
problem när det gäller kompetensförsörjning men detta är främst mindre
företag, företag inom detaljhandel eller familjeföretag. Några av företagen har
löst utmaningarna genom samverkan med högskola, grundskola eller
yrkesutbildningar – beroende på vilket kompetensbehov de har. Några företag
efterfrågar ännu mer samverkan med exempelvis grundskola så att elever får
möjlighet att göra praktik tidigt. Det finns ett behov av praktiska utbildningar på
gymnasiet men utmaningarna är stora då kommunen är liten och ungdomar
idag hellre väljer andra utbildningar, vilket gör detta till en större fråga av
nationell karaktär. Företagen behöver bli bättre på att marknadsföra sina
företag och branscher i tidiga åldrar i skolan för att kunna fylla platserna på
exempelvis industriutbildningarna som inte är attraktiva i dagsläget.
Kommunen behöver arbeta för att skapa goda kommunikationsmöjligheter till
och från kommuner för att underlätta pendling för att attrahera personer med
rätt kompetens från andra kommuner. Kommunen behöver bli bättre på att
marknadsföra kommunen som en attraktiv plats att bo på för barnfamiljer.
Tillgång på mark och lokaler lockar nya företag till kommunen vilket skapar
attraktivitet och lockar fler människor med olika kompetens. Det måste även
finnas attraktiva boenden för människor för att de ska bli attraktivt att bo i
kommunen.
Samverkan med skolan är den faktor som företagen efterfrågar och ser som
en framgångsfaktor.
Tidig kontakt med näringslivet är ovärderligt för elevernas förståelse för
arbetslivet. Tidiga insatser för att ändra attityder samt skapa intresse för
främst industrin nämns som viktiga insatser. Skolan behöver fler praktiska
inslag och kontakten med skolans studie och yrkesvägledare är viktig. En bra
kontakt med näringslivet innebär att eleverna får kunskap om de lokala
företagen, olika yrkesroller och tydligare kopplingar mellan det de läser i
skolan och olika yrken och samhällsfrågor. Kommunen behöver ha en god
insyn i hur företagens behov ser ut, informera hur man arbetar med
kompetensförsörjningsfrågor samt vilket stöd företagen kan förvänta sig. Här
har även företagen ett ansvar att berätta vilken kompetens de behöver och
efterfrågar, men kommunen behöver även ha en god bild av företagens
kompetensbehov.
Företagens uppfattning om hur dialogen mellan näringslivet och kommunen är
blandad, en del företag anser att dialogen är bra medan andra anser att det
inte finns någon dialog i dagsläget. Att företag och kommun träffas är
företagen mycket positiva till och företagsträffarna nämns som ett bra forum.
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Näringslivsrådet och företagsbesöken uppskattas, då de skapar dialog och
samförståelse.
Bättre bussförbindelser skulle kunna medföra enklare rekrytering utanför
Tidaholm. Inget av de intervjuade företagen har haft behov av
verksamhetsmark eller lokaler de senaste åren.
En faktor som återkommer är vikten av framförhållning. Kommunen behöver
ligga steget före och arbeta proaktivt för att alltid ha något att erbjuda företag
som behöver växa eller starta en ny verksamhet. Det bör finnas en långsiktig
plan för att säkra tillgången på mark och lokaler i kommunen. Andra viktiga
åtgärder är att se över gamla detaljplaner, uppdatera dem för att passa mot
dagens behov.
Företagen är positiva till att få information från kommunen och mail är den
kanal som efterfrågas mest. Frukostträffar och näringslivsråd är bra kanaler
för information. Företagen vill ha information om saker som händer i
kommunen, inbjudningar till aktiviteter för näringslivet, upphandlingar, infor
från miljö och hälsoskyddsområdet, eller andra områden som de verkar inom.
Den offentliga upphandlingen betyder mycket både den offentliga
verksamheten och de privata företagen och är ett viktigt verktyg för att stärka
företagsklimatet. Företagen efterlyser mer kunskap om upphandlingar och att
kommunen har större kunskap om de lokala företagen och vad de kan
leverera.
SKL (Sveriges kommuner och landsting) Den strategiske mångsysslaren
(2018) Undersökningen är baserad på en kommunenkät genomförd 2018 med
85% svarsfrekvens. Enkäten liksom undersökningen är uppdelad i tre delar:
I kapitel 1 beskrivs de näringslivsansvarigas bakgrund. Kapitel 2 handlar om
kommunens näringslivsverksamhet är organiserad, hur styrningen av
verksamheten ser ut och med vilka och på vilket sätt man samverkar med
andra. Kapitel 3 blickar framåt på vilka är kompetensbehoven och vilket stöd
önskar man av SKL (Sveriges kommuner och landsting) i framtiden.
31% av de näringslivsansvariga har inga medarbetare. Av dessa så arbetar så
arbetar två tredjedelar heltid och en tredjedel deltid med näringslivsfrågor. En
majoritet av de näringslivsansvariga (56%) har dock tillsvidareanställda
och/eller projektanställda medarbetare. För nästa två av de tre
näringslivsansvariga så omfattar tjänsten även andra ansvarsområden än
näringsliv. 34% omfattar turist- och besöksnäringslivsfrågor. Den siffran kan
dock vara underskattad, beroende på hur näringslivsansvariga tolkat den
inledande frågan. I besöksnäringsrapporten från SKL ”Kommunerna och
besöksnäringen” framgår att turist- och besöksnäringsfrågorna successivt över
tiden flyttats från områdena kultur och fritid till näringsliv.
Ca 15% av de näringslivsansvariga har också titeln utvecklingschef. Nästan
en tredjedel har svarat ”annat” och gett som svar: kultur- och fritidsfrågor,
landsbygdsutveckling, arbetsmarknads- och/eller integrationsfrågor,
infrastruktur, digitalisering, hållbarhet, EU frågor och marknadsföring av
kommunen.
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Näringslivsfunktionen är i de flesta fall placerad under
kommunledningsförvaltningen (71%), dvs nära den politiska ledningen i
kommunerna. I 14% av fallen är näringslivsfunktionen placerad under en
annan förvaltning, oftast samhällsbyggnadsförvaltningen.
För ca 10 år sedan var det många näringslivsfunktioner som bolagiserades,
på senare tid har dock trenden vänt och en del kommuner flyttar tillbaka
näringslivsfunktionen till kommunen – ofta till kommunledningsförvaltningen.
Knappt tre av fyra kommuner angav att mål och budget för verksamhetsåret
var styrande för arbetet med näringslivsfrågor. Nästan lika många angav
näringslivsprogram eller motsvarande som styrande för arbetet. 60% svarade
att dokumenterade visioner och långsiktiga mål för kommunen var styrande
och nästan hälften angav översiktsplanen som ett viktigt strategiskt
styrdokument. Ca 30% använder RUS (Regional Utvecklingsstrategi) som
styrdokument.
Kompetensförsörjning prioriterat område för näringslivsansvariga. De två
områden som högst prioritet inom näringslivsarbetet är
kompetensförsörjningen (78%) och nyetablering av företag (75%).
Mer än hälften av kommunerna har också angett mark och lokaler (56%) samt
utveckling av stadskärnan/centrum som prioriterade områden (52%).
Kompetensförsörjning rör arbetsmarknadens efterfrågan i både privat och
offentlig sektor, företags och offentliga arbetsgivares eget strategiska arbete
för att vara konkurrenskraftiga, utbud av utbildningar på olika nivåer och
platser samt elevernas och studenternas val inför framtiden. Kan ex. vara
skapa en god dialog mellan skola och näringslivs, att stödja företag att
definiera sina framtida behov av kompetens och att samarbete över
förvaltningsgränser och med andra aktörer. Ofta sker samarbeten internt
mellan näringslivsfunktionen, arbetsmarknadsenheten och utbildningsenheten
i kommunerna och externt med arbetsförmedlingen, gymnasieskolor och
högskolor.
Utveckling av stadskärnan/centrum har blivit en allt viktigare fråga för
kommuner.
Andra högt prioriterade områden är entreprenörskap i skolan, digitalisering av
den kommunala servicen till företagen, ökad sysselsättning bland
nyanlända/utrikesfödda samt platsmarknadsföring.
Ett vanligt sätt att arbeta med entreprenörskap i skolan är exempelvis genom
Ung Företagsamhet (UF). Bland de som angett annat alternativ är det många
olika områden som anges; infrastruktur, regionförstoring, kapitalförsörjning,
samverkan, turism, folkhälsa, samarbete skola/näringsliv, upphandling etc.
En del framhöll förbättrat företagsklimat och det som är övergripande skulle
kunna kallas förbättrad service och bemötande till företag (service, effektiv
handläggning, effektiv förvaltning, tillgänglighet, lotsfunktion, bättre förståelse
för näringslivets behov).
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Redan i 2008 års undersökning angav drygt 80% av de näringslivsansvariga
att deras uppgifter breddats över tiden och förutspådde även att den
breddningen skulle fortsätta öka. Detta understryks i 2018 års undersökning.
I praktiken handlar den näringslivsansvarigas arbete inte längre om frågor
som enbart berör näringslivet, utan om en bred paljett av frågor som omfattar
insatser för utvecklings- och tillväxtarbete med hänsyn tagen till såväl
ekonomiska som sociala och ekologiska perspektiv. Nästa samtliga
näringslivsansvariga i stads- och landsbygdskommuner har angett att
kompetensförsörjningen är prioriterad, medan motsvarande siffra för
pendlingskommunerna var drygt 60%. Detta är en indikation på vilken vikt
näringslivsfunktionen har i olika typer av kommuner.
Centrum för Kommunstrategiska studier visar i sin rapport att
kommunkategorier som i högre grad är beroende av den egna lokala
arbetsmarknaden (dvs. stadskommuner och landsbygdskommuner) är mer
aktiva inom det lokala tillväxtarbetet i jämförelse med pendlingskommuner.
Invånarna i pendlingskommuner pendlar i stor utsträckning till en annan ofta
större kommun med större branschbredd och fler arbetstillfällen. Kommuner
som ligger på pendlingsavstånd till en eller flera större städer är inte lika
beroende av att ha många arbetstillfällen i den egna kommunen för att
utvecklas på ett positivt sätt.
Synen på vad kommunens näringslivsarbete omfattar har breddats. Det ställer
högre krav på samverkan med flera andra förvaltningar i kommunen.
Resultaten visar att näringslivsfunktionen är djupt involverad i frågor som rör
kompetensförsörjning och fysisk planering, men även i viss utsträckning i
frågor som rör social och ekologisk hållbarhet som Miljö och hälsa.
Näringslivsfunktionen samverkar i princip med samtliga nämnda förvaltningar i
sitt uppdrag, endera i hög utsträckning eller i viss utsträckning. I allra högst
utsträckning sker samverkan med verksamhetsområdena Mark och
exploatering, Plan och bygg samt Kommunikation. I något mindre grad
samverkar näringslivsfunktionen med områdena Arbetsmarknad,
Upphandling, Utbildning samt Miljö och hälsa.
Näringslivsfunktionen samverkar också externt med en del lokala och
regionala aktörer. Framförallt med andra kommuner och med olika
näringslivsorganisationer. Det är också vanligt att näringslivsfunktionen
samverkar med regionen/landstinget och med fristående
nyföretagarrådgivning som exempelvis Nyföretagarcentrum.
87% av näringslivsfunktionerna använder sociala medier och tre av fem
analysverktyg för att identifiera utvecklingen före företagen i den egna
kommunen.
Nästan alla näringslivsfunktioner har satt upp mål för verksamheten utifrån
Svenskt näringslivs företagsrankning. Även SKL:s egen undersökning Insikt
(Öppen jämförelse Företagsklimat) framhävs av många som viktig i
sammanhanget. 71% anger att de använt sig av den för att följa
näringslivsutvecklingen i kommunen. Nästan 50% har svarat att man
använder andra kommunspecifika mål för att följa näringslivsutvecklingen i
kommunen. Många av dessa har angett att de satt mål vad gäller
nyföretagande, befolkningsutveckling och sysselsättning/arbetslöshet som de
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följer upp. Ett vanligt svar är också att man ska genomföra ett visst antal
företagsbesök under ett år.
Man ser inte längre tillväxt som ett nollsummespel mellan kommunerna. För
att kommunen skall utvecklas i en positiv riktning är det också bra om
grannkommunerna gör det. Speciellt viktigt är det att närmaste större stad har
en befolknings- och sysselsättningstillväxt och att den kommunen på så sätt
kan utgöra en motor för hela regionens utveckling.
Från att tidigare främst försökt locka till sig nya företag till kommunen eller få
fler att starta företag riktas fler insatser idag mot att ge stöd för att redan
befintliga etablerade företag i kommunen eller regionen ska växa.
Det som sticker ut bland svaren är behovet av att öka kompetensen inom
frågor som har med digitalisering att göra. 43% har angett det alternativet. Här
ser näringslivsansvariga att det händer saker ganska snabbt i samhället inom
ett område som många har begränsade kunskaper om. Ett område som med
all säkerhet kommer att få stor inverkan på enskilda företag. Vi går mot att
vara ett nätverkssamhälle och avgörande för hur bra en kommun eller plats
kommer att kunna utvecklas ligger i viss utsträckning i hur människor kan
bryta stuprörsorganisationer och istället nätverka och samarbeta på nya sätt
och i nya konstellationer. Områden som, lite förvånande, inte får så många
röster är integration (3%) och upphandling (2%).
Från skola till arbete – vikten av kontakter av Dagmar Muller. SNS Analys
65, oktober 2020 För unga kan sommar- och extrajobb utgöra en viktig kanal
in på arbetsmarknaden. Denna kanal används i högre utsträckning under
lågkonjunktur. Den här rapporten bidrar med en empirisk analys av hur ungas
arbetsmarknadsinträde påverkas när de förlorar kontakten med en arbetsplats
från ett tillfälligt jobb under gymnasietiden. Resultaten visar att ungdomar som
förlorade en arbetsplats på grund av nedläggning strax före skolavslutningen
har lägre sannolikhet att få ett varaktigt jobb efter avslutat gymnasium och
lägre arbetsinkomster, jämfört med klasskamrater vars tidigare arbetsplats inte
lades ned. De negativa effekterna är störst för dem som förlorat kontakter med
arbetsplatser inom branscher med när koppling till ungdomens
gymnasieprogram.
I Tidaholms kommuns strategiska plan och budget 2021-2023 framgår det
att Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet.
Tidaholms kommun ska aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det
goda livet. Arbetet för att skapa en attraktiv kommun omfattar en rad områden:
utveckling av besöksnäringen, hållbarhet, trygghet, intressanta mötesplatser,
tillgång på bra och varierat boende, en bra skola och omsorg, ett rikt kultur
och fritidsliv och goda förutsättningar för näringslivet.
Ett av kommunens strategiska mål är att vidareutveckla kommunens identitet
och stadskärna samt stärka den lokala stoltheten, attraktionskraften och
Tidaholms platsvarumärke.
Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och
civilsamhället. Tillväxt och en arbetsmarknad i balans är viktiga faktorer för
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Tidaholms kommun. Med ett gott företagsklimat blir det lättare att starta, driva
och utveckla framgångsrika företag. Företagsamheten hos invånarna är en
viktig tillväxtfråga då människor som är engagerade och aktiva bidrar till att
utveckla såväl företag som samhället i stort. Kommunen blir en mer dynamisk
och attraktiv plats att bo på om det finns gott om arbetstillfällen, ett varierat
och levande näringsliv och ett starkt civilsamhälle både på landsbygden och i
staden.
Näringslivsarbetet ska präglas av ett gott samarbete mellan kommun,
näringsliv och civilsamhälle. Kommunen skall leverera god service med hög
kvalitet och ha ett gott bemötande. Näringslivet behöver arbetskraft med rätt
kompetens. Skolan har ett särskilt ansvar för att samverka med näringslivet
och utbilda elever för framtidens behov. Tidaholms kommun ska arbeta för ett
gott företagsklimat genom öppen dialog och snabb ärendehantering vid
myndighetsutövning. Kommunen ska också bereda attraktiv industrimark,
verka för nyetableringar samt skapa mötesplatser. Viktiga uppdrag är att
identifiera den lokala attraktionskraften för boende, besökare och företag samt
att aktivt arbeta med marknadsföring och stödja fiberutbyggnad.
Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för
näringslivet och civilsamhället.
Strategi:
 Arbeta för ett gott företagsklimat genom dialog, snabb, rättssäker och
effektiv ärendehantering.
 Ta fram och erbjuda attraktiv industrimark och lokaler.
 Stödja och utveckla kulturella och kreativa näringar.
 Implementera och arbeta för den lokala attraktionskraften och stärka
varumärket.
 Fortsätta att stimulera besöksnäringen genom digitala forum.
 Genom internationella samarbeten ska nya kunskaper och kontakter
bidra till positiv utveckling så som tillväxt för kommunen samt stärka
sysselsättning för medborgarna.
 Underlätta för företagare och organisationer att nyetablera eller
utveckla sina verksamheter.

Referenslista
Samtliga rapporter som materialet är hämtat från finns sparat i PDF i
Evolution.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/2

§ 1 Information om näringslivsfrågor
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet beslutar att informationen även ska ges till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsstrateg Linnea Bengtsson informerar om handelns reaktioner på
julgåvan, ett presentkort, till anställda i Tidaholms kommun.
Kommundirektör Eva Thelin meddelar att det kommer att ges information om
en rapport om näringslivsfrågorna i kommunen vid kommunstyrelsens
sammanträde den 3 mars.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att informationen även
ska ges till kommunstyrelsen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 2 Information om arbetsmarknadsfrågor
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet beslutar att informationen även ska ges till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Eva Thelin informerar om läget för extratjänsterna. Just nu inga förlängningar
av extratjänster och inte heller några nya extratjänster. I början av februari
avslutades 7 extratjänster i Tidaholm, de återstående 11 kommer inte att få
förlängningar om inte Arbetsförmedlingen får mer medel för detta. Skaraborg
har över 400 extratjänster, vilka ska reduceras till ca 200. Tidaholm har haft
jämförelsevis många extratjänster.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att informationen även
ska ges till kommunstyrelsen.
Sändlista
Thina Lindberg, enhetschef

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 3 Information om ekonomiskt nuläge
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet beslutar att informationen även ska ges i
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Henrik Johansson informerar om det ekonomiska läget vad gäller bokslutet.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att informationen även
ska ges i kommunstyrelsen.
Sändlista
Henrik Johansson, ekonomichef

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-23
Ärendenummer
2018/433

Kommunstyrelsen

Karin Hammerby
0502-60 60 00
karin.hammerby@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Beslut om Revidering av kommunstyrelsens
beslut om val av budgetberedning
Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har initierat ett ärende om revidering av
kommunstyrelsens beslut om val av budgetberedning och föreslår att
budgetberedningen ska bestå av enbart representanter för
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Till budgetberedning föreslås
ordföranden i varje nämnd samt Hajrudin Abdihodzic (V), i egenskap av
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Budgetberedningen ska därmed bestå av följande ledamöter:
Anna-Karin Skatt (S), ordförande i kommunstyrelsen
Lena Andersson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Henrik Vang (V), ordförande i jävsnämnden
Bengt Karlsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Tony Pettersson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Anna Zöögling (S), ordförande i social- och omvårdnadsnämnden
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att budgetberedningen
ska bestå av:
Anna-Karin Skatt (S), ordförande i kommunstyrelsen
Lena Andersson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Henrik Vang (V), ordförande i jävsnämnden
Bengt Karlsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Tony Pettersson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Anna Zöögling (S), ordförande i social- och omvårdnadsnämnden
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutet gäller fram till 2022-12-31, och ersätter tidigare beslut om val av
kommunstyrelsens budgetberedningar.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Sändlista
Ekonomiavdelningen
Lön
Berörda personer

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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§ 4 Beslut om inbetalning kapitaliseringen av Kommuninvest
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att Tidaholms kommun till Kommuninvest ekonomisk förening
(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 6 486 411 kronor samt
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med
anledning av inbetalningen.
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd
av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024,
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att Tidaholms kommun ska tillse att protokollet från
fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive
anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid
förfrågan.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i
finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren
enligt följande:

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner (360 kronor per
invånare för regioner).
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av
kapitalinsats enligt ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på
beslutsformulering enligt vilket det återbetalade beloppet återförs som
kapitalinsats i Föreningen.
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats
beslutsformuleringar som möjliggör att medlemmen under de kommande fyra
åren, till och med 2024, löpande inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan.
Mot bakgrund av att medlemmarna önskar hantera de kommande besluten
om inbetalningar på olika sätt har alternativa beslutsformuleringar tagits fram.
Beslutsformuleringarna utgår från följande två alternativa situationer:
Lånevillkoren inom Kommuninvest är i nuläget markant bättre än hos andra
aktörer. Därför anser kommunledningsförvaltningen att Tidaholms kommun
fortsatt ska vara medlemmar i Kommuninvest. Tidaholms kommun har idag
likvidamedel som buffert som finns på ett fasträntekonto hos finansförvaltaren
Agenta. Medel kommer vid ett beslut i Kommunfullmäktige att flyttas från
Agenta till Kommuninvest, vilket innebär lägre ränteintäkter, detta är dock
marginellt jämfört med de lägre räntekostnaderna som ett medlemskap i
Kommuninvest medför.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att Tidaholms kommun till Kommuninvest ekonomisk förening
(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 6 486 411 kronor samt
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med
anledning av inbetalningen.
-

Ordförandes sign

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024,
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 per invånare.
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att Tidaholms kommun ska tillse att protokollet från
fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive
anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid
förfrågan.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ”Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest
Ekonomiska förening”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-1112.
 Information om kapitalisering – Kommuninvest

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2020-11-12
Ärendenummer
2020/313

Kommunstyrelsen

Henrik Johansson
0502-60 62 11
henrik.johansson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest
Ekonomiska förening
Ärendet
Tidaholms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i
finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Beslutsunderlag
 Information om kapitalisering – Kommuninvest
Utredning
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren
enligt följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner [360 kronor per
invånare för regioner].
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av
kapitalinsats enligt ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på
beslutsformulering enligt vilket det återbetalade beloppet återförs som
kapitalinsats i Föreningen.
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats
beslutsformuleringar som möjliggör att medlemmen under de kommande fyra
åren, till och med 2024, löpande inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan.
Mot bakgrund av att medlemmarna önskar hantera de kommande besluten
om inbetalningar på olika sätt har alternativa beslutsformuleringar tagits fram.
Beslutsformuleringarna utgår från följande två alternativa situationer:
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn.
Utredningens slutsatser
Lånevillkoren inom Kommuninvest är i nuläget markant bättre än hos andra
aktörer. Därför anser kommunledningsförvaltningen att Tidaholms kommun
fortsatt ska vara medlemmar i Kommuninvest. Tidaholms kommun har idag
likvidamedel som buffert som finns på ett fasträntekonto hos finansförvaltaren
Agenta. Medel kommer vid ett beslut i Kommunfullmäktige att flyttas från
Agenta till Kommuninvest, vilket innebär lägre ränteintäkter, detta är dock
marginellt jämfört med de lägre räntekostnaderna som ett medlemskap i
Kommuninvest medför.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholms
kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska
inbetala ett insatsbelopp om 6 486 411 kronor samt att
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med
anledning av inbetalningen.
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024,
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 per invånare.

-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholms
kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns
tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Sändlista
Här skrivs vart det slutliga beslutet ska skickas när det är fattat av politiken

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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2020-09-03
Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
1
Bakgrund
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och
lekmannarevisorerna uppdrag.
2
Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov,
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet.
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida
kapitaliseringen av Kommuninvest.


En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren.
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.



En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.



Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.


Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.
Insatskapital för kommuner
1000 kr/invånare
1100 kr/invånare
1200 kr/invånare
1300 kr/invånare

År
2021
2022
2023
2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital,
vilket ger en kapitalinsats enligt följande:
Insatskapital för regioner
200 kr/invånare
220 kr/invånare
240 kr/invånare
260 kr/invånare

År
2021
2022
2023
2024



Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs.
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.



Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett
förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte
gör.
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också
föreningsstämman beslutade.
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet.
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som
tecknade lånet.
Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har
anmält att räntan på förlagslånet betalas till.
Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.
I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som
insatskapital.
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Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en
enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort,
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar2020.pdf
3
Tidsplan
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och
medlemmarnas insatser.
30 september 2020

Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.

20 november 2020

Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som
motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto
som förlagslånet utbetalas till.)

30 juni 2021 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.

30 juni 2022 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.

30 juni 2023 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.

30 juni 2024 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4
Bilagor
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.
Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.
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5

Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska
medlemmen informera Kommuninvest om detta.
Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se
alternativt 070-340 39 83.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Tomas Werngren
Verkställande direktör

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-22
Ärendenummer
2020/325

Kommunstyrelsen

Federico Dell'Anna
0502-60 60 94
federico.dellanna@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll kommunstyrelsen
2020/2021
Ärendet
I kommunallagens sjätte kapitel 6 § framgår det att det är nämndens ansvar
att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt
bedrivs på ett tillfredställande sätt.
Syftet med den interna kontrollen enligt kommunens riktlinje är att säkerställa
att verksamheten:
 bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag,
 bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk,
 använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,
 har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering
samt
 upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna
förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.
Vidare framgår av riktlinjen att kontrollerna i den interna kontrollplanen samt
framtagna åtgärder ska redovisas i en rapport till nämnden, i detta fall
kommunstyrelsen.
Förvaltningen har i enlighet med riktlinjen sammanställt en rapport över
uppföljningen av kommunstyrelsens kontroller och framtagna åtgärder för
2020/2021. Kontroller har genomförts av respektive berörd avdelning. Varje
kontroll och eventuell åtgärd har följts upp genom en kommentar.
Beslutsunderlag
 Rapport ”Uppföljning av kommunstyrelsens kontroller 2020 2021”,
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2021-02-22.
 Intern kontrollplan 2020 2021.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapport för uppföljning av
kommunstyrelsens kontroller 2020 2021.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress. | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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1 Inledning
Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolagsstyrelse,
förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten:






bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag,
bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk,
använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,
har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt
upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna förhindra oegentligheter
och allvarliga konsekvenser för verksamheten.

Intern kontrollens första del är att inventera vilka risker verksamheten utsätts för och vilken
påverkan på verksamheten ett realiserande av dessa risker skulle ha. För de risker som bedöms
som mer sannolika och där konsekvenserna för verksamheten skulle bli påtagliga eller medföra
stora kostnader ska en internkontrollplan upprättas. Detta för att genom kontroller och åtgärder
förhindra ett skadeutfall men även för att genom uppföljning erhålla kunskap för att kunna utveckla
och förbättra verksamhetens olika processer.
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av kontroller och framtagna åtgärder som upptas i
den interna kontrollplanen sammanfattas i en rapport till nämnden/ bolagsstyrelsen.
Följande ska framgå av rapporten:








Risk och beskrivning av risken.
Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde.
Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen.
Hur kontrollen har genomförts, det vill säga vilken metod som har använts (stickprov,
intervjuer eller dylikt).
Resultatet av kontrollen med kommentarer.
Eventuella avvikelser från förväntat resultat av kontrollen samt eventuellt behov av
åtgärd/åtgärder.
Framtagna åtgärder samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd.

Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till kommunstyrelsen och
kommunens revisorer. Detta ärende behandlas på kommunstyrelsens sammanträde i april.
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2 Uppföljning av kontroll och åtgärder
2.1 Verksamhetsrisker
Ärendehantering

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Uppföljning ärendehantering
Syfte med kontroll - VAD?
Att det kontinuerligt genomförs utbildning kring ärendehantering generellt i förvaltningarna samt att nya
handläggare får en utbildning i ärendehantering.
Metod - HUR?
Uppföljning av att det finns rutiner för genomförande av utbildningar och innehåll samt uppföljning av att
samtliga nya handläggare fått utbildning
Avslutad - Åtgärd krävs inte
Kommentar
Förvaltningen har granskat huruvida det finns rutiner för utbildning och kan konstatera att det finns rutiner för
utbildning för nyanställd personal gällande grundläggande kunskaper och användning av
ärendehanteringssystem Evolution.
Förvaltningen kan även konstatera att det har tagits fram utbildningsmaterial under 2020 för en grundläggande
handläggarutbildning i hantering av allmänna handlingar och att kansliavdelningen har genomfört utbildningar
för vissa förvaltningar. Detta arbete fortsätter under 2021 samt så kommer ett arbete påbörjas för att ta fram en
digital ärendehandbok.
Det genomförs även kontinuerlig utbildning av nämndsekreterare genom sekreterargruppen där alla
sekreterare även ska gå en extern utbildning under 2021.
Under 2020 har arbetet påbörjats med att ta fram en digital grundutbildning för förtroendevalda, detta arbete
fortsätter under 2021.

Lönesystem

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
4. Allvarlig/stor inverkan
Riskvärde
8. Medium
Kontroll
Granskning av körschemat
Syfte med kontroll - VAD?
Syftet med kontrollen är att granska att körschemat är uppdaterat för att upptäcka eventuella fel i förebyggande
syfte

4
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Kontroll
Metod - HUR?
genom granskning
Avslutad - Åtgärd krävs inte
Kommentar
Kontroll av körschema genomförs varje dag och det fungerar bra.

Finns bara en person på IT som kan lönesystemet. personen kan bli sjuk.

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Kontroll av rutin för bemanning på IT gällande lönesystem
Syfte med kontroll - VAD?
Syftet är att kontrollera rutin för kvalificerad bemanning på IT gällande lönesystem
Metod - HUR?
Avstämning med IT-avdelning (intervju)
Pågående
Kommentar
Ytterligare en person på it avdelningen håller på att lära sig e-companion, Helena Hammar.

2.2 Finansiella risker
Inläsning av data från försystem

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Kontroll av försystem
Syfte med kontroll - VAD?
Uppföljning av vilka försystem vi har som är i bruk och vad de genererar i Agresso.
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Kontroll
Metod - HUR?
intervjuer
Avslutad - Åtgärd krävs
Kommentar
Matrisen över vilka försystem vi har och vad de genererar in i Agresso har blivit uppdaterad och finns under
\\SRVFILE01\Gemensam\Ekonomi-Privat-ny\Ekonomihandbok\Listor och register.
Vi har skapat en åtgärd för att följa upp två system (TelliQ och R-book) som inte är i bruk än.

Åtgärder

Slutdatum

Telliq och R-book

2021-12-31

Ej påbörjad

Kommentar

Felaktig attestering av fakturor

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Möjlighet att identifiera felattesterade fakturor med hjälp av Agresso
Syfte med kontroll - VAD?
Test av framtagen rapport i Agresso för att identifiera fel vid beslutsattest av faktura.
Metod - HUR?
Agresso och analys i Excel
Avslutad - Åtgärd krävs
Kommentar
Kommunstyrelsen har gjort en kontroll för att identifiera felattesterade fakturor under perioden P1-P10 2020
Med hjälp av en browserfråga i Agresso har vi exporterat alla attesterade fakturor till en excel fil. Vi har sedan
filtrerat fram fakturor med status ''besl.attest lev.fakt'' som har blivit bearbetade av en medarbetare som inte är
attestansvarig enligt Agresso. För dessa fakturor har en kontroll mot attestreglemente/attestlistan för nämnden
gjorts.
KFN - kontroll av felattesterade fakturor har gjorts (202001-202010), där samtliga fakturor är attesterade av en
person med behörighet enligt attestreglementet eller av en ersättare som också är behörig enligt
attestreglementet.

6
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Kontroll
SBN - Då Samhällsbyggnadsförvaltningen genomgått en omorganisation där personer ändrat roller och
behörigheter så har ersättare enligt attestlistan gått in och ersatt för att underlätta övergång samt uppstart av
ny organisation.
BUN- kontroll av felattesterade fakturor har gjorts (202001-202012). Med ett undantag var samtliga fakturor är
attesterade av en person med behörighet enligt attestreglementet eller av en ersättare som också är behörig
enligt attestreglementet. Undantaget berodde på att en tillfällig ersättare hade gått in på en del av förskolan då
en rektor vad sjukskriven en längre tid.
SON-kontroll av felattesterade fakturor har gjorts genom att jämföra beslutsattester på fakturor under period
januari - oktober 2020 med attestlista för nämnden. Avvikelser från attestlistan sker efter delegationsbeslut av
förvaltningschef, i syfte att säkra fakturaflödet under semesterperiod.

Åtgärder
Rapport felattesterade fakturor till förvaltningschef

Slutdatum
2021-11-30

Ej påbörjad

Kommentar

Felaktigt inskannade fakturor

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Kontroll av antalet felaktiga/felskannade inkommande fakturor
Syfte med kontroll - VAD?
identifiera antalet felaktiga/felinskannade fakturor för återrapportering till leverantör
Metod - HUR?
löpande uppföljning
Avslutad - Åtgärd krävs
Kommentar
En kontroll av felaktiga inkommande fakturor görs löpande. Vi har skapat en mapp under G:\Ekonomi-Privatny\Löpande bokföring\202x\Leverantörsreskontra 202x\Fel där vi registrerar de olika fel vi upptäcker i vårt
dagliga arbete. En avstämning av registrerade fel görs kvartalsvis och nya åtgärder läggs upp vid behov.
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Uteblivna intäkter från bidrag

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
kontroll av rutin
Syfte med kontroll - VAD?
Kontrollera om en gemensam rutin för hela kommunen har tagits fram och informera respektive
förvaltningsekonom.
Metod - HUR?
intervjuer
Avslutad - Åtgärd krävs
Kommentar
Varje förvaltningschef har ansvar för att fatta beslut om vilka av de övergripande riktade statsbidrag som
förvaltningen ska ansöka om. Det är bara barn- och utbildningsförvaltningen som har en skriftlig rutin som
beskriver förvaltningens arbete kring ansökan, redovisning och bevakning av riktade statsbidrag. Rutinen
antogs av utbildningschefen den 2018-03-15.

Åtgärder

Slutdatum

Framtagande av förvaltningsspecifik rutin

2021-12-31

Pågående

Kommentar

2.3 Legala (juridiska) risker
Ingen kontroll och läsning av e-postkonton

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Kontroll av olästa e-postkonto
Syfte med kontroll - VAD?
Informationssäkerhet samt rättssäker hantering av inkommande handlingar via e-post.

8
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Kontroll
Metod - HUR?
Granska antal e-postkonton som ej är lästa

Kommentar
Se kontrollen nedan.
Kontroll av olästa e-postkonton
Syfte med kontroll - VAD?
Informationssäkerhet
Metod - HUR?
Kontroll av ej påloggade AD-konton alternativt i exchange

Kommentar
Räknat andel konton som inte loggat in under 2021 (siffror från 2021-02-18). Skola 3,98%, Admin 1,71% som
inte loggat in under året.

Åtgärder

Slutdatum

Kontroll av konton son inte loggat in under 2021 (2021-02-18)

2021-12-31

Pågående

Kommentar

Delegationsbeslut blir inte anmälda till politisk instans

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Uppföljning av utbildning kring delegation och anmälan av delegationsbeslut
Syfte med kontroll - VAD?
Att det kontinuerligt genomförs utbildning kring delegation och anmälan av delegation generellt samt specifikt
för de personer som får fatta beslut på delegation
Metod - HUR?
Uppföljning att det finns rutiner för genomförande av utbildningar och innehåll samt uppföljning att berörda
informeras vid revideringar av delegationsordningen
Avslutad - Åtgärd krävs inte

9
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Kontroll
Kommentar
Förvaltningen har granskat huruvida det finns rutiner för genomförande av utbildningar av delegation samt
kommunikation vid revideringar av delegationsordningar och kan konstatera att nyanställda som ska fatta
beslut på delegation får en utbildning samt att det finns rutiner för att informera berörda vid ändringar av
delegationsordningen.
Förvaltningen kan även konstatera att det har genomförts utbildningar för medarbetare som varit anställda
under längre tid med syftet att repetera processen. Under 2021 kommer även information kring delegation och
anmälan av delegationsbeslut att inrymmas i en digital handläggarutbildning/ärendehandbok.

2.4 Risk för förtroendeskada
Hänvisningssystemet

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk
Kontroll
Kontroll av ej korrekta hänvisningar
Syfte med kontroll - VAD?
Se andelen som ej hänvisar sig korrekt
Metod - HUR?
Mätning av andel samtal som ej besvaras (alternativt kopplas vidare till receptionen)
Pågående
Kommentar
Granskning av inkommande analyser för telefonistgruppen har genomförts. De visar på att samtal som ej är
besvarade är en följd av ej hänvisade anknytningar vilket leder till att inkommande samtalet lägger på alt.
kopplar vidare till växeln där köbildning blir som också leder till att inkommande samtal läggs på innan samtalet
kopplas fram. Man kan se en trend med ett extra hårt tryck på ej besvarade samtal på fm vid kl.8-10 och
mellan kl.14-15 på em.

Ingen eller försenad utlämning av allmän handling

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Granskning av inkomna begäran om utlämnande av allmän handling
Syfte med kontroll - VAD?
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Kontroll
Granskning av inkomna förfrågningar som inkommit till kommunens officiella e-post adress och uppföljning av
att dessa har besvarats skyndsamt av förvaltningen.
Metod - HUR?
Stickprovskontroller på inkomna förfrågningar till den officiella e-post där en eller flera allmänna handlingar
begärs ut.
Avslutad - Åtgärd krävs
Kommentar
Förvaltningen har gjort en granskning av inkomna begäran om utlämnande av allmän handling genom
stickprovskontroller på inkomna förfrågningar till den officiella e-post där en eller flera allmänna handlingar
begärs ut.
Mätningsperiod var 2020-10-01—2020-12-31
Metoden har varit att under perioden har gått igenom inkomna förfrågningar av utlämnande av allmän handling
till tidaholms.kommun@tidaholm.se
Medräknade i denna kontroll är inte förfrågningar som har inkommit direkt till enskild handläggare.
Granskningen visar att det främst handlar om förfrågningar kring ekonomi.
Under perioden har det inkommit 19 förfrågningar, av dessa har 9 fått en eller flera påminnelser.
Granskningen visar således att dessa förfrågningar inte har hanterats skyndsamt och att det därför föreligger
en avvikelse och brist.

Åtgärder

Slutdatum

Utbildning i hantering av allmänna handlingar och grunder i god förvaltning

2021-12-31

Pågående

Kommentar

2.5 Informationssäkerhetsrisker
Hantering av lösenord

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk
Kontroll
Utbildning Informationssäkerhet för medarbetare
Syfte med kontroll - VAD?
Att utbildning inom informationssäkerhet har genomförts av samtliga användare.
Metod - HUR?
Uppföljning att medarbetare har genomfört utbildning
Pågående
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Kontroll
Kommentar
Se kontrollen nedan.
Att utbildning inom informationssäkerhet har genomförts av samtliga användare.
Syfte med kontroll - VAD?
Att utbildning inom informationssäkerhet har genomförts av samtliga användare
Metod - HUR?
Uppföljning att medarbetare har genomfört utbildning
Pågående
Kommentar
Ingen separat informationssäkerhetsutbildning har skett under 2020. Viss information kring
informationssäkerhet ingår i den säkerhetsinstruktion som ska läsas av samtliga nya användare.
Säkerhetsinstruktionen håller på att läggas över till ett mer tillgängligt och översiktligt sätt för att göra den mer
lättillgänglig. Eventuellt kommer vi även kunna följa upp detta på användarnivå.

Kommunens datorer saknar krypterade hårddiskar

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk
Kontroll
Kryptering av hårddiskar
Syfte med kontroll - VAD?
Kontrollera att kommunens datorer är krypterade
Metod - HUR?
säkerställa att krypteringsfunktion är aktiverade på nya datorer

Kommentar
Plan framtagen med konsult för hur införandet ska genomföras. Påbörjas under våren.
Kontrollera att kommunens datorer är krypterade
Syfte med kontroll - VAD?
Kontrollera att nya datorer är krypterade
Metod - HUR?
Andel nya datorer som har aktiverat kryptering.

Kommentar
Se kontrollen ovan.
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Åtgärder

Slutdatum

Plan framtagen med konsult

2021-12-31

Pågående

Kommentar
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1 Inledning
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Internkontrollplan visar identifierade risker och vilka
kontroller som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig,
effektiv och följer lagar och regler.
Nämndens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys. Det är rutiner/processer som
innehåller risker med höga poäng, från 8-16, som ingår i planen. Om det inte förekommer
risker inom nämndens verksamhetsområde som når upp till riskvärde 8-16 ska nämndens
interna kontrollplan utgöras av de tre risker med högst riskvärde.

I arbetet med att identifiera risker har följande riskkategorier använts:








Omvärldsrisker
Verksamhetsrisker
Redovisningsrisker
Finansiella risker
Legala (juridiska) risker
Risker för förtroendeskada
Informationssäkerhetsrisker

3
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2 Årets identifierade risker och planerade kontroller 2020/2021
Riskanalyser har genomförts av samtliga avdelningar för att identifiera risker och befintliga
förebyggande åtgärder. Detta har i huvudsak genomförts genom workshops. Arbetet har
inneburit att kommunledningsförvaltningen har identifierat antalet risker till 79. 13 av dessa
risker blir föremål för kontroll då de, enligt den nya riskmatrisen, har ett högt riskvärde 8-16

2.1 Verksamhetsrisker
Risk
Ärendehantering
Om dokument som bör bli
registrerade inte kommer till
registratorn, "fastnar" hos en
handläggare, försvinner när
någon slutar, gallras bort av
misstag på grund av okunskap
etc. kan detta innebära att
information inte hanteras på ett
lagligt sätt, ej är sökbar eller
känd.

Kontroll
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium

Kontrollåtgärder

Uppföljning ärendehantering
Syfte med kontroll - VAD?
Att det kontinuerligt genomförs
utbildning kring
ärendehantering generellt i
förvaltningarna samt att nya
handläggare får en utbildning i
ärendehantering.
Metod - HUR?
Uppföljning av att det finns
rutiner för genomförande av
utbildningar och innehåll samt
uppföljning av att samtliga nya
handläggare fått utbildning
Frekvens - NÄR?
En gång om året
Utförare - VEM?
Huvudregistrator

Lönesystem
Lönesystemet fungerar ej vid
lönekörning och persona
riskerar att inte få någon lön.

Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
4. Allvarlig/stor
inverkan
Riskvärde
8. Medium

Granskning av körschemat

Checklista vid
stopp i körning.

Syfte med kontroll - VAD?
Syftet med kontrollen är att
granska att körschemat är
uppdaterat för att upptäcka
eventuella fel i förebyggande
syfte
Metod - HUR?
genom granskning
Frekvens - NÄR?
en gång om året, helst senast
2021-02-28
Utförare - VEM?
Personaladministratör/löneadm
inistratör
Rutiner internt

Finns bara en person på
IT som kan lönesystemet.
personen kan bli sjuk.
Sårbart med en person som
kan lönesystemet på IT.

Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium

Kontroll av rutin för bemanning
på IT gällande lönesystem
Syfte med kontroll - VAD?
Syftet är att kontrollera rutin för
kvalificerad bemanning på IT
gällande lönesystem
Metod - HUR?
Avstämning med IT-avdelning
(intervju)
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Kontrollåtgärder

Frekvens - NÄR?
en gång om året, helst senast
2021-02-28
Utförare - VEM?
Personaladministratör/löneadm
inistratör
Säkerställa att
personal på it
finns på plats vid
kritiska körningar.

2.2 Finansiella risker
Risk
Inläsning av data från
försystem
Felaktig eller försenad data
från försystem som leder till
felaktig bokföring vilket leder till
mer arbete, felaktiga beslut
samt förtroendeskada.

Kontroll
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium

Kontrollåtgärder

Kontroll av försystem
Syfte med kontroll - VAD?
Uppföljning av vilka försystem
vi har som är i bruk och vad de
genererar i Agresso
Metod - HUR?
intervjuer
Frekvens - NÄR?
en gång om året, helst senast
2021-02-28
Utförare - VEM?
Redovisningsekonom
Förvaltningsekonom
Ekonomiassistent
Vi har systemstöd
som gör att
ogiltiga
begreppsvärden
fastnar vi
inläsning

Felaktigt attestering av
fakturor
Om fakturor inte blir
attesterade på ett korrekt sätt
innebär det mer arbete, ökade
kostnader samt dålig kvalitet i
redovisningen. Det kan även
innebära felaktiga
utbetalningar till leverantörer.

Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium

Möjlighet att identifiera
felattesterade fakturor med
hjälp av Agresso
Syfte med kontroll - VAD?
Test av framtagen rapport i
Agresso för att identifiera fel
vid beslutsattest av faktura
Metod - HUR?
Agresso och analys i Excel
Frekvens - NÄR?
en gemensam avstämning
med alla kontrollansvariga
senast 2021-02-28
Utförare - VEM?
Controller
Redovisningsekonom
Förvaltningsekonom
Individuella
utbildningar

5
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Kontrollåtgärder
Kontokontroll

Felaktigt
inscannade fakturor
Vi använder oss av en extern
leverantör gällande inscanning
av fakturor , felaktigt
inscannade fakturor kan
förekomma samt att vi inte får
våra filer från
scanningsföretaget. Detta
innebär att vi får ökade
kostnader för t. ex
påminnelseavgifter samt att
detta genererar mer arbete.

Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium

Kontroll av antalet
felaktiga/felskannade
inkommande fakturor

Fellogg
inskannade
fakturor

Syfte med kontroll - VAD?
identifiera antalet
felaktiga/felinskannade fakturor
för återrapportering till
leverantör
Metod - HUR?
löpande uppföljning
Frekvens - NÄR?
löpande med avstämningar
kvartalsvis
Utförare - VEM?
Inköpsansvarig
Redovisningsekonom
Utbildning /
kvalitetsäkring
mot
scanningsleverant
ör / Minska antalet
inscannade
fakturor

Uteblivna intäkter från
bidrag
Kommunen missar möjligheten
till intäkter i form av bidrag

Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium

Kontroll av rutin
Syfte med kontroll - VAD?
Kontrollera om en gemensam
rutin för hela kommunen har
tagits fram och informera
respektive förvaltningsekonom.
Metod - HUR?
Intervjuer
Frekvens - NÄR?
löpande, första uppföljning
senast 2021-02-28
Utförare - VEM?
Förvaltningsekonomer
Individuell
avstämning och
omvärldsbevaknin
g
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2.3 Legala (juridiska) risker
Risk
Ingen kontroll och
läsning av e-postkonton
Om aktiva e-postkonton ej
läses så kan det medföra att
kommunen inte kan leva upp
till lagar och regler för tex
ärendehantering.

Kontroll
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium

Kontrollåtgärder

Kontroll av olästa e-postkonto
Syfte med kontroll - VAD?
Informationssäkerhet samt
rättssäker hantering av
inkommande handlingar via epost.
Metod - HUR?
Granska antal e-postkonton
som ej är lästa
Frekvens - NÄR?
årligen
Utförare - VEM?
IT tekniker
Kontroll av olästa e-postkonton
Syfte med kontroll - VAD?
Informationssäkerhet
Metod - HUR?
Kontroll av ej påloggade ADkonton alternativt i exchange
Utförare - VEM?
IT-tekniker
Rutiner
information

Delegationsbeslut blir
inte anmälda till politisk
instans
Om fattade delegationsbeslut
inte blir anmälda till
kommunstyrelsen kan detta
innebära att besluten aldrig
vinner laga kraft samt att det
blir en förtroendeskada inför
politiken.

Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium

Uppföljning av utbildning kring
delegation och anmälan av
delegationsbeslut
Syfte med kontroll - VAD?
Att det kontinuerligt genomförs
utbildning kring delegation och
anmälan av delegation
generellt samt specifikt för de
personer som får fatta beslut
på delegation
Metod - HUR?
Uppföljning att det finns rutiner
för genomförande av
utbildningar och innehåll samt
uppföljning att berörda
informeras vid revideringar av
delegationsordningen
Frekvens - NÄR?
En gång om året
Utförare - VEM?
Kommunsekreterare
Månatlig
påminnelse om att
anmäla
delegationsbeslut

7
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Kontrollåtgärder
samt kontinuerlig
genomgång av
delegationsordnin
gen

2.4 Risk för förtroendeskada
Risk
Hänvisningssystemet
Om personal inte hänvisar sig i
hänvisningssystemet på ett
korrekt sätt finns en risk att
telefonen ringer och ingen
svarar personen. Personen
kan bli uppring senare vilket
kan innebära irritation.

Kontroll
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk

Kontrollåtgärder

Kontroll av ej korrekta
hänvisningar
Syfte med kontroll - VAD?
Se andelen som ej hänvisar sig
korrekt
Metod - HUR?
Mätning av andel samtal som
ej besvaras (alternativt kopplas
vidare till receptionen)
Frekvens - NÄR?
kvartalsvis

Utbildning av
medarbetare i
Outlook-koppling
till
hänvisningssyste
m
Utbildning av
hänvisning i växel
för medarbetare
Ingen eller försenad
utlämning av allmän
handling
Om tjänsteperson inte finns
tillgänglig för allmänheten
under kontorstid för att lämna
ut en allmän handling, inte
anser att hen har tid att lämna
ut handlingen eller gör en
felaktig bedömning huruvida
handlingen är en offentlig
allmän handling kan det
innebära att kommunen bryter
mot tryckfrihetsförordningen.

Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium

Granskning av inkomna
begäran om utlämnande av
allmän handling
Syfte med kontroll - VAD?
Granskning av inkomna
förfrågningar som inkommit till
kommunens officiella e-post
adress och uppföljning av att
dessa har besvarats
skyndsamt av förvaltningen.
Metod - HUR?
Stickprovskontroller på
inkomna förfrågningar till den
officiella e-post där en eller
flera allmänna handlingar
begärs ut.
Frekvens - NÄR?
Halvårsvis
Utförare - VEM?
Huvudregistrator
Utbildning i
hantering av
allmänna
handlingar

8

2.5 Informationssäkerhetsrisker
Risk
Hantering av lösenord
Om medarbetare har lösenord
på lappar intill datorerna, inte
låser sin dator leder det till
bristande informationssäkerhet vilket kan
leda till att information hamnar i
orätta händer.

Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk
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Kontrollåtgärder

Utbildning
Informationssäkerhet för
medarbetare

AD koppling till
nanolearning

Syfte med kontroll - VAD?
Att utbildning inom
informationssäkerhet har
genomförts av samtliga
användare.
Metod - HUR?
Uppföljning att medarbetare
har genomfört utbildning
Frekvens - NÄR?
1 gång per år
Utförare - VEM?
IT-avdelningen
Att utbildning inom
informationssäkerhet har
genomförts av samtliga
användare.
Syfte med kontroll - VAD?
Att utbildning inom
informationssäkerhet har
genomförts av samtliga
användare
Metod - HUR?
Uppföljning att medarbetare
har genomfört utbildning
Frekvens - NÄR?
årsvis
Utförare - VEM?
Nanolearning admin
Granskning av
hantering av
behörigheter inom
förvaltningen

Kommunens datorer
saknar krypterade
hårddiskar
Om en dator eller hårddisk
kommer på avvägar kan
obehörig komma åt känslig
information

Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk

Kryptering av hårddiskar
Syfte med kontroll - VAD?
Kontrollera att kommunens
datorer är krypterade
Metod - HUR?
säkerställa att
krypteringsfunktion är
aktiverade på nya datorer
Frekvens - NÄR?
1 gång per år
Utförare - VEM?
IT tekniker
Kontrollera att kommunens
datorer är krypterade

9

Risk

Kontroll

52

Kontrollåtgärder

Syfte med kontroll - VAD?
Kontrollera att nya datorer är
krypterade
Metod - HUR?
Andel nya datorer som har
aktiverat kryptering.
Frekvens - NÄR?
årsvis
Utförare - VEM?
IT tekniker
Utreda kryptering
av hårddiskar

10
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3 Uppföljning åtgärder 2019/2020
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av åtgärderna redovisas i en rapport till
nämnden/bolagsstyrelsen i samband med förslag till nästkommande interna kontrollplan.

3.1 Verksamhetsrisker
Inköp av varor utanför avtal
Beskrivning och riskvärde
Om inköp sker utanför avtal kan det medföra kostnader, merarbete samt risk för vite.
8. Medium
Kontroll

Kommentar

Kontroll av befintlig rutin

Avslutar denna kontroll då vi har åtgärd "Kartläggning av
inköpsprocess - nytt arbetssätt"

Syfte med kontroll - VAD?
Att rutinen för inköp är känd och
efterlevs
Metod - HUR?
Stickprov

Åtgärder

Kommentar

Kartläggning av inköpsprocess
samt nytt arbetssätt

Pågående processkartläggning tillsammans
med berörda inom flödet. Behov av
rutinbeskrivningar har lokaliserats. Vi kommer
uppdatera befintliga samt skriva nya i de fall
det saknas helt. Prioritering kommer också
göras mellan de olika rutinerna för att förenkla
för ersättare. Dessa kommer sedan läggas i
mapp under G:
Nya arbetssätt som ses över är bla:


Hantering av avtal, ev. integration
från tendsign till agresso eller
fortsätta använda inexchange



Direktupphandling - Kan detta göras
via tendsign? Hur förenkla processen
och minska frågetecknen?



Avtalsuppföljning och
upphandlingsplanering genom
spendanalys



Manuell hantering av
leverantörsreskontra behöver
minskas

Slutdatu
m
2020-1231

Status

Pågående

11

Lönesystem
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Beskrivning och riskvärde
Lönesystemet fungerar ej vid lönekörning och persona riskerar att inte få någon lön.
8. Medium

Kontroll

Kommentar

Granskning av körschemat

Har fungerat bra genom att kontrollera körschema varje körning.
Behövs dock ytterligare åtgärder.

Syfte med kontroll - VAD?
Syftet med kontrollen är att granska att
körschemat är uppdaterat för att
upptäcka eventuella fel i förebyggande
syfte
Metod - HUR?
genom granskning

Slutdatu
m

Åtgärder

Kommentar

Checklista vid stopp i körning.

Checklista vid stopp i körning kommer att
färdigställas efter uppgradering av
lön/personalsystem.

2020-0531

Rutiner internt

Rutin kommer att färdigställas efter
uppgradering av lön/personalsystem.

2020-1231

Status

Försenad

Pågående
med
avvikelse

Finns bara en person på IT som kan lönesystemet. Personen kan bli sjuk.
Beskrivning och riskvärde
Sårbart med en person som kan lönesystemet på IT.
9. Medium
Kontroll

Kommentar

Kontroll av rutin för bemanning på IT
gällande lönesystem

Ytterligare en person på it avdelningen håller på att lära sig ecompanion, Helena Hammar.

Syfte med kontroll - VAD?
Syftet är att kontrollera rutin för
kvalificerad bemanning på IT gällande
lönesystem
Metod - HUR?
Avstämning med IT-avdelning (intervju)

Åtgärder

Kommentar

Säkerställa att personal på it
finns på plats vid kritiska
körningar.

Personal från IT arbetar enligt ordinarie
schema, vid kritiska körningar av
personalsystemet så meddelar
personalavdelningen IT så att resurser med

Slutdatu
m
2020-0430

Status

Avslutad

12

Åtgärder

Kommentar

Slutdatu
m

55

Status

rätt kompetenser finns på tillgängliga för att
säkerställa funktionalitet

3.2 Finansiella risker
Kontanthantering
Beskrivning och riskvärde
Kommunen hanterar kontanter i olika flöden. Om ekonomiavdelningen får in bristfälliga
underlag kan det medföra mer arbete, ökade kostnader samt i förlängningen utbetalning på
felaktigt underlag.
6. Medium
Kontroll

Kommentar

Uppföljning av rutiner

Förvaltningen har granskat nu gällande rutiner avseende
kontanthantering samt om informationen finns att tillgå på
kommunens intranät. Granskningen som genomfördes i december
2019 visar att det finns rutiner för kontanthantering men att dessa
behöver uppdateras samt publiceras på intranätet.

Syfte med kontroll - VAD?
Att det finns gällande rutiner för
kontanthantering och att information
finns på intranätet.
Metod - HUR?
Uppföljning av rutiner och kontroll av
information på intranätet.

Slutdatu
m

Åtgärder

Kommentar

Uppdatera rutiner för
kontanthantering
http://internweb.tidaholm.se/1/g
emensammafunktioner/ekonomi/kassa.html

Samtliga enheter lämnar in digitalavisering i
samband med kontantinlämning i kommunens
servicebox.

2020-0630

Skapa en pdf mall för
utbetalningsorder

Arbetet med att ta fram en ny mall för
utbetalningsorder som är enklare att fylla i, för
att säkerställa att ekonomiavdelningen får rätt
information. Arbetet pågår tillsammans med IT
avdelningen. Arbetet är försenat på grund av
tidsbrist.

2020-0630

Status

Pågående
med
avvikelse

Pågående
med
avvikelse

Inläsning av data från försystem
Beskrivning och riskvärde
Felaktig eller försenad data från försystem som leder till felaktig bokföring vilket leder till mer
arbete, felaktiga beslut samt förtroendeskada.
9. Medium
Kontroll

Kommentar

Kartläggning av försystem

Petra och jag har gjort en matris över vilka Försystem vi har och vad
de genererar in i Agresso. Det finns ett program som heter TelliQ
som inte verkar vara i bruk ännu som behöver kompletteras.

Syfte med kontroll - VAD?
Beskriva vilka filer vi har och hur vi

13

Kontroll

Kommentar

läser in dem från försystemet till
Agresso.
Metod - HUR?
intervjuer

Vi har sparat listan:
\\SRVFILE01\Gemensam\Ekonomi-Privatny\Ekonomihandbok\Listor och register
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Slutdatu
m

Åtgärder

Kommentar

TelliQ

Vi har gjort en förteckning över vilka försystem
som finns och en beskrivning av hur de
kommer in i Agresso.
G:\Ekonomi-Privat-ny\Ekonomihandbok\Listor
och register
TelliQ är ännu ej implementerat och är således
inte ett försystem. Genomgång av listan får
göras årligen eller uppdateras när TelliQ eller
ev andra system implementeras.

2020-0531

Avslutad

manuell kontroll av filer

Instruktioner för manuell kontroll av filer finns i
följande instruktioner:
- daglig rutin reskontra och definitivbokföring
(G:\Ekonomi-Privat-ny\Löpande
bokföring\Manualer
Agresso\Leverantörsreskontra)
- Intern och extern fakturering (G:\EkonomiPrivatny\Ekonomihandbok\Kundreskontra\Fakturerin
g)
Instruktionerna har blivit testade och
uppdaterade.

2020-1231

Avslutad

2020-1231

Ej
påbörjad

Systemstöd för kontroll av
giltiga begreppsvärden

Status

Felaktig attestering av fakturor
Beskrivning och riskvärde
Om fakturor inte blir attesterade på ett korrekt sätt innebär det mer arbete, ökade kostnader
samt dålig kvalitet i redovisningen. Det kan även innebära felaktiga utbetalningar till
leverantörer.
12. Kritisk
Kontroll

Kommentar

Möjligheten att ha
varningsmeddelanden i Agresso
med hjälp av IntellAgent

Vi har konstaterat att kontroll av felattesterade fakturor inte kan ske
genom varningsmeddelande i IntellAgent.
Vi har istället skapat en browserfråga i Agresso för att kunna
exportera alla attesterade leverantörsfakturor till excel samt
kontrollera vilka fakturor blev felattesterade undere en viss period.
Behovet att ta hjälp av en konsult finns inte i nuläget.
En åtgärd blir att skapa en periodisk kontroll av felattesterade
fakturor med hjälp av browserfrågor i Agresso och excel.

Syfte med kontroll - VAD?
kan vi förebygga fel vid beslutsattest av
faktura genom att kontrollera om
beslutsattestant är korrekt med hjälp av
IntellAgent?
Metod - HUR?
IntellAgent i Agresso

14

Åtgärder

Kommentar

Slutdatu
m

Periodisk kontroll av
felattesterade fakturor

varje förvaltningsekonom kontrollerar
felattesterade fakturor med hjälp av Agresso

2020-0630

Avslutad

Individuella utbildningar

Utbildningar sker med ny anställda och
löpande med medarbetare som är inne i
ekonomisystemet. Detta har skett via mail och
telefon. Fler utbildningar skulle genomförts
men blev inställda på grund av Covid19
pandemin.

2020-1231

Pågående

Kontokontroll

I ekonomisystemet genomförs en kontokontroll
för att säkerställa en korrekt bokföring.
Kontroller sker på konto leasing och
representation.

2020-1231

Pågående

Att använda en gemensam mall
för attestlista

En gemensam mall för attestlista finns under
G:\Ekonomi-Privatny\Ekonomihandbok\Attestlistor.
Alla förvaltningar ska använda mallen från och
med 2021.

2020-1231

Avslutad

57

Status

Felaktigt inscannade fakturor
Beskrivning och riskvärde
Vi använder oss av en extern leverantör gällande inscanning av fakturor, felaktigt inscannade
fakturor kan förekomma samt att vi inte får våra filer från scanningsföretaget. Detta innebär
att vi får ökade kostnader för t. ex påminnelseavgifter samt att detta genererar mer arbete.
9. Medium
Kontroll

Kommentar

Kontroll av antalet felskannade
inkommande fakturor

Enligt överenskommelse med Federico ska vi eventuellt ta ett större
grepp kring fakturahanteringen. Kartläggning av process samt
bygga in kontroll i processen istället. Detta för att det är svårt att ta
stickprov då det lätt blir en nål i en höstack. Kontrollen kommer
istället logga i att se över så att processen sedan följs.
Ekonomi
Kontrollerat skannade fakturor som kommit med fakturafil under en
veckas tid. Har under denna tid inte hittat några felskannade
fakturor. Dock så är det fortfarande viss problem med skanning
därför är det bra att man fortsätter att kontrollerar de skannade
fakturorna.

Syfte med kontroll - VAD?
identifiera antalet felinskannade
fakturor för återrapportering till
leverantör
Metod - HUR?
löpande uppföljning

Åtgärder

Kommentar

Fellogg inskannade fakturor

Vi har vid stickprov av scannade fakturor inte
hittat några fel, vi har inte heller fått in några
rapporterade fel gällande just scannade
fakturor. Vi avslutar därför denna uppföljning
och väljer att istället följa upp kontroll av
felaktiga fakturor mer generellt. Vi har skapat
ett dokument under G: där vi registrerar de
olika fel vi får kännedom om från
verksamheten och som Mirjana och Petra
upptäcker i sitt dagliga arbete. Vi får tex
löpande in fakturor där det inte skapats någon
fakturabild vid överföringen till vårt system.
Detta undersöks i nuläget av Arribatec. Vi har

Slutdatu
m
2020-0731

Status

Försenad

15

Åtgärder

Kommentar

Slutdatu
m

58

Status

också problem med att bilagor inte alltid
skickas med fakturorna. Detta är ett problem
som behöver lösas tillsammans med
InExchange och ärende är lagt till dem.

Uteblivna intäkter från bidrag
Beskrivning och riskvärde
Kommunen missar möjligheten till intäkter i form av bidrag
9. Medium
Kontroll

Kommentar

Kontroll av rutin

Genomgång av eventuella befintliga rutiner för att inte missa
möjligheten till intäkter i form av bidrag inom kommunen
- Samhällsbyggnadsförvaltningen har ingen rutin som beskriver
förvaltningens arbete kring ansökan, redovisning och bevakning av
statsbidrag.
- Social- och Omvårdnadsförvaltningen följer en etablerad rutin som
inte finns nedskriven i något dokument. Aktuella statsbidrag som går
att söka följs upp med hjälp av Socialstyrelsens hemsida. När ett
statsbidrag rekvirerats startar vi ett nytt projekt i Agresso där alla
kostnader i samband med statsbidraget skall bokföras.
- Barn- och utbildningsförvaltningen har en skriftlig rutin som
beskriver förvaltningens arbete kring ansökan, redovisning och
bevakning av riktade statsbidrag. Rutinen antogs av
utbildningschefen den 2018-03-15.
- Kultur- och fritidsförvaltningen har ingen skriftlig rutin som
beskriver förvaltningens arbete kring ansökan, redovisning och
bevakning av statsbidrag.

Syfte med kontroll - VAD?
Att det finns en uppdaterad
rutinbeskrivning som används för att
inte missa några intäkter i form av
bidrag
Metod - HUR?
Intervjuer (alla nämnder)

Slutdatu
m

Åtgärder

Kommentar

Status

Kolla behov av en skriftlig rutin

Frågan är diskuterad i ledningsgruppen och
efterfrågan på rutin finns från politik och frågan
har kommit från auktoriserade revisor hur
kommunen jobbar med att söka riktade
statsbidrag. BUN har en rutin gällande sökning
av riktade statsbidrag
Resultatet är att en gemensam rutin för hela
kommunen ska tas fram.
Åtgärden genomfördes 2 månader försent.

2020-0630

Avslutad

Individuell avstämning och
omvärldsbevakning

Inom barn och utbildningsnämnden och social
och omvårdnadsnämnden sker avstämningen
av förvaltningsekonom som genomför
bevakningen av bidrag att söka hos främst
skolverket och socialstyrelsen. På övriga
nämnder sker genomförs detta av
förvaltningschef.

2020-1231

Pågående
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4 Uppföljning nämndens arbete med intern kontroll 2019/2020
Utifrån Kommunallagen är det nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt." 6 kap. 6§.
Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom
nämndens/bolagets verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att
nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern
kontrollplan.
Nedan ses en sammanställning kring nämndens, i detta fallet kommunstyrelsens arbete med
intern kontroll.

4.1 Intern kontrollmiljö
Fråga
Det finns en kännedom i
organisationen om vad intern
kontroll innebär.

Svar, Antal 2020

Kommentar 2020

Ja

Vi utbildar och/eller informerar
regelbundet om vad intern
kontroll är för vår verksamhet
och hur vi arbetar med intern
kontroll.
Det finns en tydlig struktur
och ansvarsfördelning för
arbetet med intern kontroll i
organisationen.

Ja

Förvaltningschefen tar ansvar för
en fungerande intern
kontrollmiljö och säkerställer att
det utformas rutiner som kan
behövas för den specifika
verksamheten.
Det finns utsedda ansvariga för
arbetet med internkontrollplan
och tillhörande
kontroller/åtgärder inklusive
rapportering.
Det finns en dokumenterad
tidsplanering över året för arbetet
med intern kontroll.
Ledningen informeras om fel
och brister i organisationen.

Ja

Vi har system och kanaler för att
registrera och kommunicera
upptäckta fel och brister i
organisationen.
Ledningen informeras om
åtgärder.

Ja

Vi har system och kanaler för att
registrera och kommunicera att
åtgärder tas fram och följs upp.
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4.2 Riskbedömning
Fråga

Svar, Antal 2020

Riskanalysen utgör underlag
för internkontrollplan, åtgärder
och granskningar.

Kommentar 2020

Ja

Arbetet med internkontroll utgår
från riskanalysen och omfattar
alla delar av nämndens
verksamhet.
Samtliga verksamheter är
involverade i arbetet med
riskanalys.

Ja

Medarbetare från olika
verksamheter medverkar i
arbetet med riskanalys. Risker
bedöms utifrån sannolikhet och
konsekvens, kategoriseras och
dokumenteras.

4.3 Kontrollaktiviteter
Fråga

Svar, Antal 2020

Det finns en relevant och
konsekvent genomförd
granskningsmetodik

Kommentar 2020
2020-10-09

Delvis

Det har påbörjats ett arbete för
att ta fram bra och effektiva
metoder för granskning. detta
arbete kommer att fortsätta
under 2021.

Kontroller och åtgärder är
dokumenterade och genomförs
av medarbetare på olika nivåer i
verksamheten.
Granskningsmetoder som är
mest lämpliga för respektive
verksamhet används.

Status
Pågående

(Anna Eklund) (Kommunstyrelse)

Åtgärder

Slutdatu
m

Fortsatt arbete med att ta fram
metoder för kontroller och ta
tillvara på metodstöd

2020-1231

Kommentar

4.4 Information och kommunikation
Fråga
Ledningsgruppen
kommunicerar kontinuerligt
internkontrollfrågor

Svar, Antal 2020

Kommentar 2020

Ja

Planering och uppföljning av
internkontrollarbetet
kommuniceras kontinuerligt på
övergripande nivå.
Nya anställda får introduktion
om intern kontroll
Vi ser till att nya anställda, som
en del i introduktionen, får

Delvis

2020-10-09
Förvaltningen ser att information
till nyanställda kring intern

18

Fråga

Svar, Antal 2020

61

Kommentar 2020

information och utbildning om
internkontrollarbete och sitt eget
ansvar.

kontroll kan förbättras och
tydliggöras.
(Anna Eklund) (Kommunstyrelse)

Status
Pågående

Åtgärder

Slutdatu
m

Se över delar kring intern
kontroll i
introduktionschecklistan

2020-1231

Kommentar

4.5 Uppföljning och utvärdering (granskning)
Fråga

Svar, Antal 2020

Åtgärder vidtas vid
konstaterade avvikelser.

Kommentar 2020
2020-10-09

Delvis

Arbetet med att systematiskt följa
upp åtgärder har påbörjats och
kommer troligtvis att utvecklas
allt mer under år 2021.

Vi arbetar systematiskt med att
sätta in åtgärder när vi hittar fel
och brister i verksamheten. Vi
följer upp att åtgärderna
genomförs.

(Anna Eklund) (Kommunstyrelse)

Återkoppling sker till
förvaltningsledning och
nämnd.

Ja

Återkoppling av resultatet av
internkontrollarbetet till
förvaltnings-/bolagsledningen
görs.

Status
Pågående

Åtgärder

Slutdatu
m

Fortsätta att följa upp att de
åtgärder vi tar fram verkställs
och genomförs.

2020-1231

Kommentar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-02-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020/274

§ 5 Beslut om kommunstyrelsens rätt att fatta beslut för att få
nämndernas budget i balans
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå kommunstyrelsens begäran då ärendet inte längre är
aktuellt samt att besluta lägga bilagd rapport från social- och
omvårdnadsnämnden till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2020-08-19 beslut om att föreslå
kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen rätt att fatta övergripande
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i
syfte att nå en budget i balans till och med 2020-12-31.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2020-08-31 och beslutade då att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering med en fördjupad
information och analys kring hur social- och omvårdnadsnämndens underskott
uppstått och vad det beror på.
Social- och omvårdnadsnämnden initierade därefter 2020-09-15 ett ärende
där nämnden uppdrog till social- och omvårdnadsförvaltningen att ta fram och
redovisa en rapport om vilka enheter inom nämndens verksamhet som hade
bidragit till underskottet och varför underskotten inom de olika enheterna hade
uppstått. Förvaltningens rapport, i form av en tjänsteskrivelse, behandlades
därefter i nämnden 2020-10-20 § 94 ” Information om orsak till avvikelser inom
social- och omvårdnadsnämndens enheter 2020”. Rapporten finns bilagd
ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att besluta att ge
kommunstyrelsen rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut gällande
social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i
balans till och med 2020-12-31. Kommunledningsförvaltningen gör därför
bedömningen att ärendet inte längre är aktuellt då verksamhetsåret 2020 är
avslutat.
Kommunfullmäktige beslutade dock att återremittera ärendet med syftet att
erhålla en fördjupad information kring orsakerna till social- och
omvårdnadsnämndens underskott för 2020. Social- och omvårdnadsnämnden
hade redan initierat ett ärende där de gav förvaltningen i uppdrag att redogöra
för vilka enheter inom nämndens verksamhet som hade bidragit till underskott
och vad som var orsaken till detta. Kommunledningsförvaltningen bilägger
därför den rapporten och har inget ytterligare att tillägga ärendet.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-02-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå kommunstyrelsens begäran då ärendet inte längre är
aktuellt samt att besluta lägga bilagd rapport från social- och
omvårdnadsnämnden till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att ge kommunstyrelsen rätt att fatta

övergripande ekonomiska beslut gällande social- och
omvårdnadsnämnden verksamhet i syfte att nå en budget i
balans efter återremiss”, kanslichef Anna Eklund, 2021-02-03.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 94/2020 ” Information om
orsak till avvikelser inom social- och omvårdnadsnämndens enheter
2020”, 2020-10-20.
 Rapport/ Tjänsteskrivelse ”Beskrivning av orsak till avvikelser inom
Social- och omvårdnadsnämndens enheter 2020”, förvaltningsekonom
Ola Pettersson, 2020-09-29 .
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 85/2020 ”Beslut om
uppdrag till förvaltningen”, 2020-09-15.
 Kommunfullmäktiges beslut § 83/2020 ” Beslut om ge
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå
en budget i balans”, 2020-08-31.
 Kommunstyrelsens beslut § 161/2020 ”Beslut om ge
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå
en budget i balans”, 2020-08-1
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans”,
kommundirektör Eva Thelin,
 Redovisning av åtgärder
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-03
Ärendenummer
2020/274

Kommunstyrelsen

Anna Eklund
0502-60 60 48
anna.eklund@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om att ge kommunstyrelsen rätt att fatta
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och
omvårdnadsnämnden verksamhet i syfte att nå en budget i balans
efter återremiss.
Ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2020-08-19 beslut om att föreslå
kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen rätt att fatta övergripande
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i
syfte att nå en budget i balans till och med 2020-12-31.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2020-08-31 och beslutade då att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering med en fördjupad
information och analys kring hur social- och omvårdnadsnämndens underskott
uppstått och vad det beror på.
Social- och omvårdnadsnämnden initierade därefter 2020-09-15 ett ärende
där nämnden uppdrog till social- och omvårdnadsförvaltningen att ta fram och
redovisa en rapport om vilka enheter inom nämndens verksamhet som hade
bidragit till underskottet och varför underskotten inom de olika enheterna hade
uppstått. Förvaltningens rapport, i form av en tjänsteskrivelse, behandlades
därefter i nämnden 2020-10-20 § 94 ” Information om orsak till avvikelser inom
social- och omvårdnadsnämndens enheter 2020”. Rapporten finns bilagd
ärendet.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 94/2020 ” Information om
orsak till avvikelser inom social- och omvårdnadsnämndens enheter
2020”, 2020-10-20.
 Rapport/ Tjänsteskrivelse ”Beskrivning av orsak till avvikelser inom
Social- och omvårdnadsnämndens enheter 2020”, förvaltningsekonom
Ola Pettersson, 2020-09-29 .
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 85/2020 ”Beslut om
uppdrag till förvaltningen”, 2020-09-15.
 Kommunfullmäktiges beslut § 83/2020 ” Beslut om ge
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå
en budget i balans”, 2020-08-31.
 Kommunstyrelsens beslut § 161/2020 ”Beslut om ge
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå
en budget i balans”, 2020-08-1
Kommunstyrelsen
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 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans”,
kommundirektör Eva Thelin,
 Redovisning av åtgärder
Utredning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att besluta att ge
kommunstyrelsen rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut gällande
social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i
balans till och med 2020-12-31. Kommunledningsförvaltningen gör därför
bedömningen att ärendet inte längre är aktuellt då verksamhetsåret 2020 är
avslutat.
Kommunfullmäktige beslutade dock att återremittera ärendet med syftet att
erhålla en fördjupad information kring orsakerna till social- och
omvårdnadsnämndens underskott för 2020. Social- och omvårdnadsnämnden
hade redan initierat ett ärende där de gav förvaltningen i uppdrag att redogöra
för vilka enheter inom nämndens verksamhet som hade bidragit till underskott
och vad som var orsaken till detta. Kommunledningsförvaltningen bilägger
därför den rapporten och har inget ytterligare att tillägga ärendet.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
kommunstyrelsens begäran då ärendet inte längre är aktuellt samt att
besluta lägga bilagd rapport från social- och omvårdnadsnämnden till
handlingarna.
Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden
Revisorerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-10-20

Social- och omvårdnadsnämnden

2020/207

§ 94 Information om orskak till avvikelser inom social- och
omvårdnadsnämndens enheter 2020
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att tacka för rapporten och
uppdrar till förvaltningen och verksamheterna att uppnå en budget i
balans.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag att redogöra för vilka enheter inom nämndens
verksamhet som har bidragit till underskotten inom de olika enheterna.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta godta beskrivning av orsak till avvikelser inom nämndens
enheter 2020.
- Peter Friberg (M) föreslår nämnden besluta att tacka för rapporten och
uppdra till förvaltningen och verksamheterna att uppnå en budget i
balans.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets
samt Fribergs. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt Fribergs förslag.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-10-06 §
195, ”Information om orskak till avvikelser inom social- och
omvårdnadsnämndens enheter 2020”.
 Tjänsteskrivelse, ”Beskrivning av orsak till avvikelser inom Social- och
omvårdnadsnämndens enheter 2020”, förvaltningsekonom Ola
Pettersson, 2020-09-29.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut 2020-09-15 § 85, ” Beslut
om uppdrag till förvaltningen”.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-29
Ärendenummer
2020/207

Social- och omvårdnadsnämnden

Ola Pettersson
0502-60 6402
ola.pettersson@tidaholm.se

Beskrivning av orsak till avvikelser inom Social- och
omvårdnadsnämndens enheter 2020.
Ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag att redogöra för vilka enheter inom nämndens
verksamhet som har bidragit till underskotten inom de olika enheterna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Beskrivning av orsak till avvikelser inom Social- och
omvårdnadsnämndens enheter 2020”, förvaltningsekonom Ola
Pettersson, 2020-09-29
Utredning
Verksamheter inom socialförvaltningen vars kostnader överstiger
budget och anledningen till detta
Anpassning från 2019 med 2,0 mnkr, överfördes till 2020.
HVB Ariel prognos – 1,65 mnkr
 Beredskapen är beräknad kostnad i budget alldeles för låg
 Vikarie budget för låg
 Har under sommaren och hösten två långtidssjukskrivningar samt en
sjukskrivning som varade 3 veckor
 Bedömning har gjorts avseende barns säkerhet vilket har medfört extra
personal 1 -2 lördagar i månaden.
 Befordring av personal behövts göra över sommaren p.g.a.
sjukskrivning
 Endast tre barn placerade, anpassning av personalstyrkan har därav
gjorts.
 Minskade intäkter med 1,4 mnkr, vilka var budgeterade 2020.
De budgetöverskridande som beskrivs nedan avser verksamheter som till
mycket stor del är reglerade i lag samt styrda av de behov som inkommer till
nämnden.
Försörjningsstöd prognos – 2,4 mnkr
Det prognostiserade budgetöverskridandet beror i huvudsak på följande
faktorer:
 Förvaltningen har handlagt flera ärenden som pågått under hela året.
Bidragstidens längd har under året påverkats av den pågående
pandemin. Det är nu mycket svårare att bereda
Social- och omvårdnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 26
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se
www.tidaholm.se

2/3
68




försörjningsstödstagare externa arbetsmarknadsåtgärder. Detta i
kombination med Arbetsförmedlingens frånvaro. Ärendeinflödet har
varit för stort i förhållande till utflödet. Hushåll som är beroende av
försörjningsstöd under längre tider genererar höga kostnader.
Ytterligare en bidragande orsak är att AME, kopplat till pandemin, haft
en begränsad verksamhet under våren.
Försörjningsstödshandläggarna har för många ärenden per
handläggare, drygt 40 ärenden var. De bör maximalt ha 35 ärenden
vardera.

Missbruk, prognos – 875 000 kr
Missbruksvården är i budget 2020 budgeterad med 1 855 000 kr.
Förvaltningsrätten har i tre ärenden beslutat att klienterna ska beredas vård
med stöd av LVM, det vill säga, tvångsvård. Kostnaderna för denna var har
under 2020 varit 1,7 mnkr.
Kostnaderna för övriga placeringar är 1,0 mnkr. Den totala kostnaden för
missbruksplaceringar beräknas till 2,7 mnkr.
Nämnden har nu två pågående placeringar, dessa beräknas kosta 1 824 000
kr under året. De är med i prognosen för 2020.
Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, prognos –
550 000 kronor
Budgeten för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck år 2020
är 435 000 kr.
Nämnden har under året beslutat om tre placeringar, varav en är pågående
idag, detta till en dygnskostnad motsvarande 5 050 kr
Barn- och unga prognos – 975 000 kr
Nämnden har efter det att budget för 2020 var fastslagen beslutat om en
mamma/barnplacering, en placering som pågick i sex månader till en kostnad
av 840 000 kr. Förvaltningsrätten har därefter i samma ärenden beslutat om
att barnet ska vårdas med stöd av LVU. Kostnaden för LVU-vården under fem
månader är 430 000 kr.
Ett barn har omplacerats från Ariel till familjehemsvård. Denna placering
kommer för sju månader kosta 200 000 kr.
Familjehemsplacering av en flicka som tidigare bodde hos sin särskilt
förordnade vårdnadshavare. Denna placering kostar 100 000 kr.
Familjehemsplacering av fyrårig asylsökande pojke där nämnden inte får
kostnadstäckning från Migrationsverket, placeringen kostar 595 000 kr.
HVB 18-21 år en placering som håller sig inom budget 2,3 mnkr. Placeringen
beräknas kosta 1,8 mnkr.
Hemmaplansinsatser i två barnfamiljer under två månader i vardera familj har
gjort att utredningshemsplaceringar för barnen och deras vårdnadshavare har
kunnat undvikas. Nämnden har genom detta undvikit placeringskostnader
motsvarande 1,5 mnkr.
Migration prognos – 2,0 mnkr med trolig förbättring
Två Placeringar som nämnden inte har full kostnadstäckning för från
Migrationsverket, dygnsersättningen från migrationsverket är 750 kr/dygn. Den
totala årliga intäkten för de båda placeringarna motsvarar 546 000 kr/år. Den
faktiska placeringskostnaden är 2,0 mnkr. Förvaltningen har under året lyckats
sänka placeringskostnaden något.
Social- och omvårdnadsnämnden
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Den ökade placeringskostnaderna finns inte med i budget 2020.
Familjehemsvård ensamkommande barn är prognostiserad till – 500 000 kr.
Minusresultatet beror i huvudsak på att en beräknad intäkt från 2019 med
450 000 kr inte beviljats av migrationsverket. Det avser den asylsökande
fyraåringen som redovisats under ”Barn- och unga”
Verksamheter inom omvårdnadsförvaltningen vars kostnader överstiger
budget och anledningen till detta
Anpassning från 2019 med 4,0 mnkr, överfördes till 2020.
Socialpsykiatri/Midgård storkök prognos – 1,65 mnkr
Två Placeringar som tillkom tidigt år 2020. Den ökade placeringskostnaderna
finns inte med i budget 2020.
Minskade intäkter till Midgård storkök i förhållande till budget 2020.
Äldreomsorg i särskilt boende prognos – 3,25 mnkr
På äldreomsorg i särskilt boende beror underskotten på merkostnader i
samband med covid-19. De merkostnader som kommunen haft har vi ansökt
om att få motsvarande ersättning för från Socialstyrelsen. Beslut är ännu inte
fattat om vilken ersättning som kommer kommunen till del. Ett gynnande
beslut skulle innebära att det inte längre är något befarat underskott på våra
äldreboenden.
Stöd i ordinärt boende prognos – 7,3 mnkr
Hemvård
Merkostnader i samband med covid-19: - 750 000 kronor. Hemvården har haft
en volymökning de senaste åren som förvaltningen har haft svårt att
kompensera för i budgetarbetet. Förvaltningen måste se över hur vi kan ge
hemvården rätt förutsättningar i budget inför kommande år.
Personlig assistans
Ökade kostnader för tillfälliga utökningar av personlig assistans, prognos – 1,2
mnkr. I början av året hade förvaltningen kostnader för ett ärende där
försäkringskassan ej tog gynnande beslut vilket medförde att hela kostnaden
hamnade hos kommunen, ärendet avslutades i mars 2020, kostnad 700 000
kronor. Andra orsaker till avvikelse inom personlig assistans är ett nytt ärende
i början av året med privat utförare, samt sjuklönekostnader hos privata
utförare.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godta beskrivning av
orsak till avvikelser inom nämndens enheter 2020.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-09-15

Social- och omvårdnadsnämnden

2020/207

§ 85 Beslut om uppdrag till förvaltningen
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen
att till nämndens nästkommande sammanträde avlägga en rapport om
vilka enheter inom nämndens verksamhet som har bidragit till
underskottet och varför underskotten inom de olika enheterna har
uppstått.
Sammanfattning av ärendet
Helena Nylén (L) initierar ärende med anledning av nämndens prognos som,
för helåret 2020, visar på underskott. Kommunfullmäktige beslutade i sitt
beslut 2020-08-31 § 83 att återremittera ärende om att ge kommunstyrelsens
rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut gällande social- och
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans.
Medskicket till kommunstyrelsen var att komplettera med en fördjupad
information och analys kring hur social- och omvårdnadsnämndens underskott
uppstått och vad det beror på.
Förslag till beslut
- Helena Nylén (L) föreslår nämnden besluta att uppdra till förvaltningen
att till nämndens nästkommande sammanträde avlägga en rapport om
vilka enheter inom nämndens verksamhet som har bidragit till
underskottet och varför underskotten inom de olika enheterna har
uppstått.
Beslutsunderlag
–

Ordförandes sign
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2020-08-31

Kommunfullmäktige

2020/274

§ 83 Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens
verksamhet i syfte att nå en budget i balans
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen för komplettering med en fördjupad information och
analys kring hur social- och omvårdnadsnämnden underskott uppstått
och vad det beror på.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap. 8 § kommunallagen (2017:725; KL)) får fullmäktige besluta att
styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra
nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör
andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i
övrigt rör enskilda.
Av förarbetena till 6 kap. 8 § KL framgår bl.a. följande (prop. 2016/17:171 s.
363). Styrelsen kan inte ges någon generell beslutanderätt utan fullmäktige
måste ange de förhållanden som beslutanderätten ska omfattas av.
Fullmäktige kan inte heller bestämma att en nämnds beslut ska underställas
styrelsen. Vidare kan fullmäktige inte ge styrelsen möjlighet att fatta beslut om
en gemensam nämnds verksamhet. Med särskilt angivna förhållanden avses
t.ex. övergripande ekonomiska frågor, som att fatta olika slags beslut för att få
en ekonomi i balans. De kan också avse en rätt att besluta om
anställningsstopp. De kan också röra övergripande beslut inom personal-,
säkerhets- och miljöområdena.
Vidare framgår bl.a. följande gällande styrelsens ställning i kommunerna (a.a.
s. 159). Styrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Denna
uppsikt kan dock inte leda till några konkreta åtgärder annat än att göra
påpekanden, lämna råd och anvisningar. Om det är nödvändigt får styrelsen i
stället föreslå att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ ska
agera.
Att styrelsen av fullmäktige ges en viss beslutsbefogenhet som rör de övriga
nämndernas verksamhet innebär inte att nämnderna blir underordnade
styrelsen. Styrelsens beslutsbefogenheter sträcker sig bara så långt som
fullmäktige har bestämt. Om styrelsen fattar ett beslut som rör en viss nämnd,
blir styrelsen ansvarig för det beslutet. Beslut som fattas av styrelsen enligt de
befogenheter den fått av fullmäktige skiljer sig inte från andra styrelsebeslut
och kan således laglighetsprövas. Nämnden behåller dock sitt
verksamhetsansvar och övergripande ekonomiskt ansvar för de uppgifter som
fullmäktige lagt på nämnden (a. a. s. 163 f).
Nämnderna lämnar varje månad in en ekonomisk uppföljning till
kommunstyrelsen. Av uppföljningarna under 2019 och början av 2020
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2/4
72

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-08-31

Kommunfullmäktige

framgick att kommunen hade ett stort ekonomiskt underskott mot budget. Som
en förebyggande åtgärd fattade därför kommunstyrelsen § 2/2020, 2020-0108,beslut om anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket
innebär att det är förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som
tidigare varit delegerade till chefer med personalansvar.
Social- och omvårdnadsnämnden visade i början av 2019 ett prognoserat
underskott uppgående till -8,3 mnkr, vilket senare i augusti 2019 ökade till
-17,8 mnkr och som vidare under 2020 ökade till -27,2 mnkr (juli månads
uppföljning).
Social- och omvårdnadsnämndens ekonomiska situation är således mycket
ansträngd och det krävs att nämnden vidtar åtgärder.
Gällande social- och omvårdnadsnämndens ekonomiska situation har
kommunstyrelsen utöver månadsuppföljningarna utövat sin uppsikt enligt 6
kap. 1 § KL. Kommunstyrelsen har 2020-04-01 (§ 83/2020) beslutat att socialoch omvårdnadsnämnden skulle inkomma med en redovisning över hur den
arbetar för en budget i balans. Därefter beslutade kommunstyrelsen 2020-0514 (§ 120/2020) att föreslå social- och omvårdnadsnämnden att snarast, dock
senast den 30 juni, ta fram en risk- och konsekvensanalys på att minska
nämndens personalkostnader motsvarande 20 årsarbetare samt att besluta
om åtgärden och verkställa beslutet.
Social- och omvårdnadsnämnden har nu inkommit med redovisningar med
anledning av besluten. Av dessa framgår bl.a. att nämnden § 60/2020, 202006-16 har fattat beslut om att uppdra åt förvaltningen att genomföra en rad
olika anpassningar i enlighet med förvaltningens förslag. Dessa
anpassningsåtgärder är:
- Migrationssamordning, flyktingmottagning
600 tkr
- Boendeenhet, HVB Ariel bemanning
1 500 tkr
- Äldreboende Midgård, växelvård
4 600 tkr
- Äldreboende Midgård, minskning av nattjänst 400 tkr
- Äldreboende Lindängen flyttas till Solvik
4 200 tkr
Social- och omvårdnadsnämnden har även beslutat att återbesättning av
vakanta tjänster ska ske i samråd med presidiet. Nämnden har även fattat
beslut om att inte ta in vikarier från första dagen vid frånvaro samt restriktivt ta
in vikarier efter första dagen. Nämnden fattade även beslut om att ekonomiskt
anpassa verksamheterna för att uppnå en budget i balans.
Kommunstyrelsen kan konstatera att nämndens beslutade
anpassningsåtgärder främst kommer att få en ekonomisk effekt år 2021 samt
att det föreligger en osäkerhet vilken effekt åtgärderna kommer att ge.
Kommunstyrelsen gör även bedömningen att nämndens vidtagna
anpassningsåtgärder inte är tillräckliga för att nå en budget i balans under år
2020. Styrelsen ser dock att underskottet kan minskas under senare delen av
2020 om besluten verkställs och får den effekt som presenterats av nämnden.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen kommer att noggrant följa och utvärdera effekterna av
nämndens beslutade åtgärder samt följa att nämnden beslutar om ytterligare
anpassningsåtgärder för att få en ekonomi i balans.
Om nämnden inte agerar och fattar nödvändiga beslut för att nå en budget i
balans är det av vikt att kommunstyrelsen har rätt att fatta övergripande
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i
syfte att nå en budget i balans.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå
en budget i balans till och med 2020-12-31.
- Anna-Karin Skatt (S)och Anna Zöögling (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
- Runo Johansson (L) och Christopher Vipond (MP) yrkar på att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen för komplettering med en fördjupad information och
analys kring hur social- och omvårdnadsnämnden underskott uppstått
och vad det beror på.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
förslag och Johanssons yrkande om återremiss.
Ordföranden ställer först Johanssons yrkande om återremiss under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta.
Omröstnings begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
JA: Ärendet ska avgöras idag.
NEJ: Ärendet ska återremitteras.
Omröstningen utfaller med: JA: 20 NEJ: 21
Följande röstar JA: Erik Ezelius (S) Zelal-Sara Yesildeniz (S), Anna-Karin
Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna
Zöögling (S), Fahad Almedane (S), Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S),
Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Mimmi Pirttilä (S), Michelle Hjerp
Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Anders Johansson (S), Monica Karlén (S),
Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V)
Följande röstar NEJ: Christopher Vipond (MP), Krister Rohman (KD), Torgny
Hedlund (KD), Mikael Hallin (C), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Runo
Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Peter Friberg
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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(M), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (M), Camilla Graaf (M), Johan
Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart
Nilsson (SD), Petri Niska (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD)
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 161/2020 ”Beslut om ge
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå
en budget i balans”, 2020-08-19
 Tjänsteskrivelse Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 60/2020, ”Beslut om
anpassningsåtgärder”, 2020-06-16
 Redovisning av åtgärder
Reservation
Följande reserverar sig till förmån för kommunstyrelsens förslag till beslut:
Erik Ezelius (S) Zelal-Sara Yesildeniz (S), Anna-Karin Skatt (S), Bengt
Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S),
Fahad Almedane (S), Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S), Georgos Moschos
(S), Monica Staadig (S), Mimmi Pirttilä (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan
Joelsson (S), Anders Johansson (S), Monica Karlén (S), Ulla Brissman (S),
Hajrudin Abdihodzic (V) och Lisbeth Ider (V)
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2020/274

§ 161 Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens
verksamhet i syfte att nå en budget i balans
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå
en budget i balans till och med 2020-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap. 8 § kommunallagen (2017:725; KL)) får fullmäktige besluta att
styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra
nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör
andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i
övrigt rör enskilda.
Av förarbetena till 6 kap. 8 § KL framgår bl.a. följande (prop. 2016/17:171 s.
363). Styrelsen kan inte ges någon generell beslutanderätt utan fullmäktige
måste ange de förhållanden som beslutanderätten ska omfattas av.
Fullmäktige kan inte heller bestämma att en nämnds beslut ska underställas
styrelsen. Vidare kan fullmäktige inte ge styrelsen möjlighet att fatta beslut om
en gemensam nämnds verksamhet. Med särskilt angivna förhållanden avses
t.ex. övergripande ekonomiska frågor, som att fatta olika slags beslut för att få
en ekonomi i balans. De kan också avse en rätt att besluta om
anställningsstopp. De kan också röra övergripande beslut inom personal-,
säkerhets- och miljöområdena.
Vidare framgår bl.a. följande gällande styrelsens ställning i kommunerna (a.a.
s. 159). Styrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Denna
uppsikt kan dock inte leda till några konkreta åtgärder annat än att göra
påpekanden, lämna råd och anvisningar. Om det är nödvändigt får styrelsen i
stället föreslå att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ ska
agera.
Att styrelsen av fullmäktige ges en viss beslutsbefogenhet som rör de övriga
nämndernas verksamhet innebär inte att nämnderna blir underordnade
styrelsen. Styrelsens beslutsbefogenheter sträcker sig bara så långt som
fullmäktige har bestämt. Om styrelsen fattar ett beslut som rör en viss nämnd,
blir styrelsen ansvarig för det beslutet. Beslut som fattas av styrelsen enligt de
befogenheter den fått av fullmäktige skiljer sig inte från andra styrelsebeslut
och kan således laglighetsprövas. Nämnden behåller dock sitt
verksamhetsansvar och övergripande ekonomiskt ansvar för de uppgifter som
fullmäktige lagt på nämnden (a. a. s. 163 f).
Nämnderna lämnar varje månad in en ekonomisk uppföljning till
kommunstyrelsen. Av uppföljningarna under 2019 och början av 2020
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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framgick att kommunen hade ett stort ekonomiskt underskott mot budget. Som
en förebyggande åtgärd fattade därför kommunstyrelsen § 2/2020, 2020-0108,beslut om anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket
innebär att det är förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som
tidigare varit delegerade till chefer med personalansvar.
Social- och omvårdnadsnämnden visade i början av 2019 ett prognoserat
underskott uppgående till -8,3 mnkr, vilket senare i augusti 2019 ökade till
-17,8 mnkr och som vidare under 2020 ökade till -27,2 mnkr (juli månads
uppföljning).
Social- och omvårdnadsnämndens ekonomiska situation är således mycket
ansträngd och det krävs att nämnden vidtar åtgärder.
Gällande social- och omvårdnadsnämndens ekonomiska situation har
kommunstyrelsen utöver månadsuppföljningarna utövat sin uppsikt enligt 6
kap. 1 § KL. Kommunstyrelsen har 2020-04-01 (§ 83/2020) beslutat att socialoch omvårdnadsnämnden skulle inkomma med en redovisning över hur den
arbetar för en budget i balans. Därefter beslutade kommunstyrelsen 2020-0514 (§ 120/2020) att föreslå social- och omvårdnadsnämnden att snarast, dock
senast den 30 juni, ta fram en risk- och konsekvensanalys på att minska
nämndens personalkostnader motsvarande 20 årsarbetare samt att besluta
om åtgärden och verkställa beslutet.
Social- och omvårdnadsnämnden har nu inkommit med redovisningar med
anledning av besluten. Av dessa framgår bl.a. att nämnden § 60/2020, 202006-16 har fattat beslut om att uppdra åt förvaltningen att genomföra en rad
olika anpassningar i enlighet med förvaltningens förslag. Dessa
anpassningsåtgärder är:
- Migrationssamordning, flyktingmottagning
600 tkr
- Boendeenhet, HVB Ariel bemanning
1 500 tkr
- Äldreboende Midgård, växelvård
4 600 tkr
- Äldreboende Midgård, minskning av nattjänst 400 tkr
- Äldreboende Lindängen flyttas till Solvik
4 200 tkr
Social- och omvårdnadsnämnden har även beslutat att återbesättning av
vakanta tjänster ska ske i samråd med presidiet. Nämnden har även fattat
beslut om att inte ta in vikarier från första dagen vid frånvaro samt restriktivt ta
in vikarier efter första dagen. Nämnden fattade även beslut om att ekonomiskt
anpassa verksamheterna för att uppnå en budget i balans.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att nämndens beslutade
anpassningsåtgärder främst kommer att få en ekonomisk effekt år 2021 samt
att det föreligger en osäkerhet vilken effekt åtgärderna kommer att ge.
Kommunledningsförvaltningen gör även bedömningen att nämndens vidtagna
anpassningsåtgärder inte är tillräckliga för att nå en budget i balans under år
2020. Förvaltningen ser dock att underskottet kan minskas under senare
delen av 2020 om besluten verkställs och får den effekt som presenterats av
nämnden.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen noggrant följer och utvärderar
effekterna av nämndens beslutade åtgärder samt följer att nämnden beslutar
om ytterligare anpassningsåtgärder för att få en ekonomi i balans.
Om nämnden inte agerar och fattar nödvändiga beslut för att nå en budget i
balans är det av vikt att kommunstyrelsen har rätt att fatta övergripande
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i
syfte att nå en budget i balans.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsens rätt att fatta
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans.
- Ordförande framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till
beslut och föreslår att kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens
verksamhet i syfte att nå en budget i balans ska gälla till och med
2020-12-31.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 80/2020 ”Beslut om ge kommunstyrelsens
rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut gällande social- och
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans”,
2020-08-19
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans”,
kommundirektör Eva Thelin, 2020-07-13
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 60/2020, ”Beslut om
anpassningsåtgärder”, 2020-06-16
 Redovisning av åtgärder
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Eva Thelin
0502-60 60 20
eva.thelin@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i
balans
Ärendet
Enligt 6 kap. 8 § kommunallagen (2017:725; KL)) får fullmäktige besluta att
styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra
nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör
andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i
övrigt rör enskilda.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 60/2020, ”Beslut om
anpassningsåtgärder”, 2020-06-16
 Redovisning av åtgärder
Utredning
Av förarbetena till 6 kap. 8 § KL framgår bl.a. följande (prop. 2016/17:171 s.
363). Styrelsen kan inte ges någon generell beslutanderätt utan fullmäktige
måste ange de förhållanden som beslutanderätten ska omfattas av.
Fullmäktige kan inte heller bestämma att en nämnds beslut ska underställas
styrelsen. Vidare kan fullmäktige inte ge styrelsen möjlighet att fatta beslut om
en gemensam nämnds verksamhet. Med särskilt angivna förhållanden avses
t.ex. övergripande ekonomiska frågor, som att fatta olika slags beslut för att få
en ekonomi i balans. De kan också avse en rätt att besluta om
anställningsstopp. De kan också röra övergripande beslut inom personal-,
säkerhets- och miljöområdena.
Vidare framgår bl.a. följande gällande styrelsens ställning i kommunerna (a.a.
s. 159). Styrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Denna
uppsikt kan dock inte leda till några konkreta åtgärder annat än att göra
påpekanden, lämna råd och anvisningar. Om det är nödvändigt får styrelsen i
stället föreslå att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ ska
agera.
Att styrelsen av fullmäktige ges en viss beslutsbefogenhet som rör de övriga
nämndernas verksamhet innebär inte att nämnderna blir underordnade
styrelsen. Styrelsens beslutsbefogenheter sträcker sig bara så långt som
fullmäktige har bestämt. Om styrelsen fattar ett beslut som rör en viss nämnd,
blir styrelsen ansvarig för det beslutet. Beslut som fattas av styrelsen enligt de
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befogenheter den fått av fullmäktige skiljer sig inte från andra styrelsebeslut
och kan således laglighetsprövas. Nämnden behåller dock sitt
verksamhetsansvar och övergripande ekonomiskt ansvar för de uppgifter som
fullmäktige lagt på nämnden (a. a. s. 163 f).
Nämnderna lämnar varje månad in en ekonomisk uppföljning till
kommunstyrelsen. Av uppföljningarna under 2019 och början av 2020
framgick att kommunen hade ett stort ekonomiskt underskott mot budget. Som
en förebyggande åtgärd fattade därför kommunstyrelsen § 2/2020, 2020-0108,beslut om anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket
innebär att det är förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som
tidigare varit delegerade till chefer med personalansvar.
Social- och omvårdnadsnämnden visade i början av 2019 ett prognoserat
underskott uppgående till -8,3 mnkr, vilket senare i augusti 2019 ökade till
-17,8 mnkr och som vidare under 2020 ökade till -27,2 mnkr (juli månads
uppföljning).
Social- och omvårdnadsnämndens ekonomiska situation är således mycket
ansträngd och det krävs att nämnden vidtar åtgärder.
Gällande social- och omvårdnadsnämndens ekonomiska situation har
kommunstyrelsen utöver månadsuppföljningarna utövat sin uppsikt enligt 6
kap. 1 § KL. Kommunstyrelsen har 2020-04-01 (§ 83/2020) beslutat att socialoch omvårdnadsnämnden skulle inkomma med en redovisning över hur den
arbetar för en budget i balans. Därefter beslutade kommunstyrelsen 2020-0514 (§ 120/2020) att föreslå social- och omvårdnadsnämnden att snarast, dock
senast den 30 juni, ta fram en risk- och konsekvensanalys på att minska
nämndens personalkostnader motsvarande 20 årsarbetare samt att besluta
om åtgärden och verkställa beslutet.
Social- och omvårdnadsnämnden har nu inkommit med redovisningar med
anledning av besluten. Av dessa framgår bl.a. att nämnden § 60/2020, 202006-16 har fattat beslut om att uppdra åt förvaltningen att genomföra en rad
olika anpassningar i enlighet med förvaltningens förslag. Dessa
anpassningsåtgärder är:
- Migrationssamordning, flyktingmottagning
600 tkr
- Boendeenhet, HVB Ariel bemanning
1 500 tkr
- Äldreboende Midgård, växelvård
4 600 tkr
- Äldreboende Midgård, minskning av nattjänst 400 tkr
- Äldreboende Lindängen flyttas till Solvik
4 200 tkr
Social- och omvårdnadsnämnden har även beslutat att återbesättning av
vakanta tjänster ska ske i samråd med presidiet. Nämnden har även fattat
beslut om att inte ta in vikarier från första dagen vid frånvaro samt restriktivt ta
in vikarier efter första dagen. Nämnden fattade även beslut om att ekonomiskt
anpassa verksamheterna för att uppnå en budget i balans.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att nämndens beslutade
anpassningsåtgärder främst kommer att få en ekonomisk effekt år 2021 samt
att det föreligger en osäkerhet vilken effekt åtgärderna kommer att ge.
Kommunledningsförvaltningen gör även bedömningen att nämndens vidtagna
anpassningsåtgärder inte är tillräckliga för att nå en budget i balans under år
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2020. Förvaltningen ser dock att underskottet kan minskas under senare
delen av 2020 om besluten verkställs och får den effekt som presenterats av
nämnden.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen noggrant följer och utvärderar
effekterna av nämndens beslutade åtgärder samt följer att nämnden beslutar
om ytterligare anpassningsåtgärder för att få en ekonomi i balans.
Om nämnden inte agerar och fattar nödvändiga beslut för att nå en budget i
balans är det av vikt att kommunstyrelsen har rätt att fatta övergripande
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i
syfte att nå en budget i balans.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå
en budget i balans
Sändlista
Samtliga nämnder
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Åtgärdslista februari 2019 – Helårsprognos -8,3 mnkr
Inga beslutade åtgärder av nämnden
Skillnad mellan prognos och åtgärder 2019: - 8,3 mnkr

Åtgärdslista april 2019 – Helårsprognos – 9,4 mnkr
Inga beslutade åtgärder av nämnden
Skillnad mellan prognos och åtgärder 2019: - 9,4 mnkr

Åtgärdslista september 2019 – Helårsprognos – 17,8 mnkr

Skillnad mellan prognos och åtgärder 2019: - 16,7

Åtgärdslista oktober 2019 – Helårsprognos – 18,9 mnkr

Skillnad mellan prognos och åtgärder 2019: - 17,7
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Åtgärdslista november 2019 – Helårsprognosen – 22,5 mnkr

Skillnad mellan prognos och åtgärder 2019: - 21,3

Åtgärdslista mars 2020 – Helårsprognosen – 19,2 mnkr

Skillnad mellan prognos och åtgärder 2020: - 18,6
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Åtgärdslista april 2020 – Helårsprognosen – 28,9 mnkr

Skillnad mellan prognos och åtgärder 2020: - 27,8

Åtgärdslista maj 2020 – Helårsprognos – 29,4 mnkr

Skillnad mellan prognos och åtgärder 2020: - 26,1
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Åtgärdslista juni 2020 – Helårsprognos – 27,8 mnkr

Skillnad mellan prognos och åtgärder 2020: - 24,6
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2018/162

§ 6 Beslut om Översiktsplan Tidaholm 2030
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättade
handlingar för Tidaholms kommuns översiktsplan 2030 och ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra
granskningsutställning.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2017 pågår arbetet med att upprätta en ny gällande översiktsplan för
Tidaholms kommun. Efter genomfört samråd 2019 har
samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt inkomna yttrande samt
kompletterat och reviderat upprättade handlingar. Dessa presenteras nu som
granskningshandlingar; det sista tillfället som handlingarna ställs ut innan de
antas av kommunfullmäktige.
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras fram till år 2030.
Under 2019 genomfördes samråd för upprättat förslag till Översiktsplan för
Tidaholms kommun. Förslaget är uppdelat i tre delar:
Del 1 innehåller förslag till utveckling och kommunens viktigaste
ställningstaganden. Del 2 beskriver Tidaholms kommun idag och de allmänna
intressen som kommunen tar hänsyn till i den framtida utvecklingen. Del 3
MKB beskriver vilka konsekvenser förslaget får för miljön.
Samrådet genomfördes under perioden 25 mars - 02 juni 2019. Under
samrådet bjöds allmänheten in till offentliga möten kvällstid, bokade möten för
mindre grupper, öppen utställning på Stadsbiblioteket och Stadshuset samt
tillgång till samtliga handlingar att ladda ner och läsa digitalt via Tidaholms
kommuns hemsida. Samtliga samrådsyttranden samt genomförda revideringar
finns sammanställda i samrådsredogörelsen.
Efter samrådet har handlingarna reviderats och presenteras nu som
granskningshandlingar. De flesta ändringarna som genomförts är av generell
karaktär. Större förändringar är bland annat en omformulering av
befolkningsmålet 14000 invånare till 2030 till ett mål om att befolkningen ska
öka, framtagande av en kommunövergripande skyfallskartering, revidering av
industri- och verksamhetsområde mellan Tidaholms tätort och väg 26, samt
förtydligande kartor över bland annat naturmiljöer och riksintresseområden.
Granskningsutställningen är det sista steget i processen att upprätta en ny
översiktsplan. Under granskningen får återigen länsstyrelsen, kommuner,
myndigheter och övriga möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under den
Ordförandes sign
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Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

tiden som förslaget ställs ut, vilket är minst två månader. Granskningstid är
beräknad från den 15 mars till den 16 maj 2021.
Efter genomförd granskning sammanställs eventuella inkomna synpunkter och
planen går vidare för ett antagande. Antagandet görs av kommunfullmäktige
och beräknas ske under fjärde kvartalet 2021.
Upprättade handlingar bedöms kunna utgöra underlag för
granskningsutställning om Tidaholms kommuns långsiktiga användning av
mark- och vattenområden samt utvecklingen av den bebyggda miljön.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättade
handlingar för Tidaholms kommuns översiktsplan 2030 och ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra
granskningsutställning.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Granskning för ´ÖP2030 Översiktsplan för Tidaholms kommun´”, planarkitekt Marie
Bengtzon, 2020-09-23.
 Del 1 Planförslag ÖP 2030, granskningshandling.
 Del 2 Förutsättningar ÖP 2030, granskningshandling.
 Del 3 MKB (miljökonsekvensbeskrivning) ÖP 2030,
granskningshandling.
 Samrådsredogörelse ÖP 2030.
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Beslut om Granskning för "ÖP2030 - Översiktsplan för Tidaholms
kommun"
Ärendet
Sedan 2017 pågår arbetet med att upprätta en ny gällande översiktsplan för
Tidaholms kommun. Efter genomfört samråd 2019 har
samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt inkomna yttrande samt
kompletterat och reviderat upprättade handlingar. Dessa presenteras nu som
granskningshandlingar; det sista tillfället som handlingarna ställs ut innan de
antas av kommunfullmäktige.
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras fram till år 2030.
Beslutsunderlag
 Del 1 Planförslag ÖP 2030, granskningshandling
 Del 2 Förutsättningar ÖP 2030, granskningshandling
 Del 3 MKB (miljökonsekvensbeskrivning) ÖP 2030,
granskningshandling
 Samrådsredogörelse ÖP 2030
Utredning
Under 2019 genomfördes samråd för upprättat förslag till Översiktsplan för
Tidaholms kommun. Förslaget är uppdelat i tre delar:
Del 1 innehåller förslag till utveckling och kommunens viktigaste
ställningstaganden. Del 2 beskriver Tidaholms kommun idag och de allmänna
intressen som kommunen tar hänsyn till i den framtida utvecklingen. Del 3
MKB beskriver vilka konsekvenser förslaget får för miljön.
Samrådet genomfördes under perioden 25 mars - 02 juni 2019. Under
samrådet bjöds allmänheten in till offentliga möten kvällstid, bokade möten för
mindre grupper, öppen utställning på Stadsbiblioteket och Stadshuset samt
tillgång till samtliga handlingar att ladda ner och läsa digitalt via Tidaholms
kommuns hemsida. Samtliga samrådsyttranden samt genomförda revideringar
finns sammanställda i samrådsredogörelsen.
Efter samrådet har handlingarna reviderats och presenteras nu som
granskningshandlingar. De flesta ändringarna som genomförts är av generell
karaktär. Större förändringar är bland annat en omformulering av
befolkningsmålet 14000 invånare till 2030 till ett mål om att befolkningen ska
öka, framtagande av en kommunövergripande skyfallskartering, revidering av
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industri- och verksamhetsområde mellan Tidaholms tätort och väg 26, samt
förtydligande kartor över bland annat naturmiljöer och riksintresseområden.
Granskningsutställningen är det sista steget i processen att upprätta en ny
översiktsplan. Under granskningen får återigen länsstyrelsen, kommuner,
myndigheter och övriga möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under den
tiden som förslaget ställs ut, vilket är minst två månader. Granskningstid är
beräknad från den 15 mars till den 16 maj 2021.
Efter genomförd granskning sammanställs eventuella inkomna synpunkter och
planen går vidare för ett antagande. Antagandet görs av kommunfullmäktige
och beräknas ske under fjärde kvartalet 2021.
Barnrättsbedömning
Hur ärendet bedöms beröra barn tas bland annat upp under sociala
konsekvenser av översiktsplanens genomförande.
Utredningens slutsatser
Upprättade handlingar bedöms kunna utgöra underlag för
granskningsutställning om Tidaholms kommuns långsiktiga användning av
mark- och vattenområden samt utvecklingen av den bebyggda miljön.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen godkänna
upprättade handlingar för Tidaholms kommuns översiktsplan 2030 och
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra
granskningsutställning.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se

89

ÖVERSIKTSPLAN 2030
Tidaholms kommun

Granskningshandling 2021-02-04

DEL 1 -

Planförslag

90

Uppdragsnummer: 10236063

Titel: Översiktsplan 2030, Tidaholms kommun. Granskningshandling 2021-02-04
Kontaktperson Tidaholms kommun: Marie Bengtzon, marie.bengtzon@tidaholm.se
Rapporten är sammanställd av WSP
Kontaktperson WSP: Anna-Kajsa Gustafsson, anna-kajsa.gustafsson@wsp.com, www.wsp.com
Foton: ©Tidaholms kommun, om inte annat anges

91

Förord
Tidaholms vision är att vara en kommun där vi ska kunna leva och bo i en god
livsmiljö som skapar trygghet, omtanke och utveckling för både individ och företag. Vi arbetar för att Tidaholm ska vara en attraktiv kommun, där vi sätter
våra medborgare och näringsidkare i fokus. Vi vill att våra medborgare ska ges
förutsättningar för ett livslångt lärande och erbjuda bostäder för alla smaker.
År 2030 är vår förhoppning att fler och fler kallar sig Tidaholmare. För att familjer, entreprenörer, unga och äldre ska vilja bo här behöver vi skapa goda förutsättningar för dem. Vi behöver kunna erbjuda olika boendeformer, ha attraktiva
arbetsgivare och utveckla en infrastruktur som är anpassad för framtiden. Med
fler invånare behöver vi också utöka vår kommunala service med fler förskoleplatser, skolor och utökad äldreomsorg. Vi behöver också forma mötesplatser
där människor kan träffas, må bra, leka, lära och växa.
Men det är inte bara vi som lever här idag, och de vi hoppas flyttar hit inom några år, som ska ha det bra i kommunen. Vi behöver arbeta för att de som kommer
efter oss, våra barn och deras barn i generationer framåt, får samma förutsättningar som vi har till ett gott liv. Frågor om miljö och klimat har redan fått ökad
betydelse och de kommande åren lägger vi stort fokus på hållbarhet. Vi ska nå
målen som är uppsatta i Agenda 2030 och alla kommunens verksamheter kommer att ges utrymme att arbeta mot de 17 globala målen för hållbar utveckling.
Det Tidaholm jag vill bo i år 2030 är till stora delar likt den kommun jag bor i
idag. Samma vackra å porlar genom landskapet och Hökensås med sin fantastiska natur är fortfarande vår gröna fristad. Kommunen har fått fler invånare som
uppskattar närheten till naturen och lugnet som råder här. Det har etablerats nya
företag som skapat spännande nya arbetsplatser.
Medvetenheten om miljö- och klimatfrågan har ökat och vi har tagit stora och
viktiga steg mot att säkerställa att vår kommun ligger i framkant vad det gäller
hållbar utveckling.
Kommunen ska stå för ett långsiktigt ansvarstagande för att bygga ett tryggt och
hållbart samhälle och tillsammans med våra invånare och företagare gör vi Tidaholm till en plats att längta till. Både nu och i framtiden.

Anna-Karin Skatt
Kommunstyrelsens ordförande
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Tyck till om förslaget till Tidaholms
nya översiktsplan!
Detta dokument är inte en färdig plan
utan en granskningshandling som redovisar viktiga utvecklingsfrågor i Tidaholms kommun. Ta tillfället i akt
och lämna synpunkter på hur Du vill
att kommunen ska utvecklas.
En viktig förutsättning för att ta fram
en översiktsplan som har bred förankring är att medborgare, företag, föreningar, organisationer och myndigheter
får delta i processen och lämna synpunkter på förslaget.
Granskningen pågår från den 16 november 2020 till den 17 januari 2021
och är det andra samrådstillfället. Det
första samrådstillfället pågick från
den 25 mars 2019 till den 2 juni 2019.
Efter samrådet har kommunen sammanställt de synpunkter som inkommit och omarbetat förslaget till denna
gransksningshandling. Denna ställs nu
ut en gång till och Du kan nu åter lämna Dina synpunkter på förslaget.
Efter utställningen kommer kommunen återigen att sammanställa alla inkomna yttranden och synpunkter. Därefter kommer översiktsplanen, för
andra och sista gången, revideras utifrån de inkomna synpunkterna. Detta
dokument blir då en antagandehand-
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ling. Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. I samband med antagande av översiktsplanen kommer
gällande ”Översiktsplan 1990 Tidaholms kommun” antagen av Kommunfullmäktige 1991-06-17 ersättas samt
”Framtidsplan 2020, Fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd”
antagen av kommunfullmäktige 200912-14 att upphävas.
Den nya översiktsplanen för Tidaholms kommun är vägledande och ska
fungera som underlag för beslut om
program, detaljplaner och bygglov.
Översiktsplanen utgår från Tidaholms
vision om hur kommunen ska möta invånarnas behov av att leva och bo i en
god livsmiljö som ger trygghet, omtanke och utveckling samt från förutsättningar och åtgärder som är viktiga för att förverkliga visionen. Även
den medborgardialog som genomfördes under våren 2017 ligger till grund
för översiktsplanen. En översiktsplan
går inte djupt in i detaljer utan visar
på riktlinjer och övergripande drag
gällande den framtida utvecklingen.
Kartorna är därför i detta skede inte
detaljerade och de gränser som visas ska inte läsas som absoluta. Översiktsplanens tidshorisont sträcker sig
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till 2030. Avsikten är att tidshorisonten revideras vid varje aktualitetsprövning, så att den alltid är tio år från senaste aktualisering.
Översiktsplanen består av dessa huvuddokument:
Del 1: Planförslag
Del 2: Tidaholm idag
Del 3: Miljökonsekvensbeskrivning
(MKB)
Del 1 innehåller förslag till utveckling
och kommunens viktigaste ställningstaganden. Del 2 beskriver Tidaholms
kommun idag och de allmänna intressen som kommunen tar hänsyn till i
den framtida utvecklingen. Del 3 beskriver vilka konsekvenser förslaget
får för miljön.
Allt material finns tillgängligt på kommunens hemsida www.tidaholm.se.
Synpunkter kan lämnas direkt på webben, skickas med e-post eller kan lämnas i en synpunktslåda som finns i
kommunhuset vid granskningen som
presenterar översiktsplanen.

Framtida utveckling i Tidaholms kommun en sammanfattning
Tidaholm är en kommun med mycket
att erbjuda och med potential att locka
människor att bosätta sig i kommunen. Dess läge är också gynnsamt med
närhet till större städer med arbetstillfällen. Tidaholms kommun har idag
en svagt positiv befolkningstillväxt
och som mål att växa ytterligare. Detta ställer krav på kommunen att bygga bostäder, förskolor, skolor, idrottsoch kulturanläggningar, anlägga nya
parker, lekplatser, rekreationsytor och
planera service för kommunens invånare. En växande befolkning betyder
ett ökat tryck på bostadsmarknaden,
samt att befintligt bostadsbestånd behöver göras både mer attraktivt och
mer tillgängligt.
De nya bostäderna kommer i huvudsak att lokaliseras inom centralorten
Tidaholm. Efter det prioriteras de andra två tätorterna Ekedalen samt Madängsholm. Enstaka hus kommer att
kunna byggas utanför kommunens
tätorter och på landsbygden. På sikt
kommer även en del av utbyggnaden
att ske längs stråk mellan centralorten
och andra orter.
Hur snabbt antalet invånare i Tidaholms kommun kommer att öka beror på flera faktorer, både på interna
(kommunala) och externa. Översikts-

planen ska fungera som ett vägledande planeringsdokument, både om befolkningstillväxten är lite lägre, som
i befolkningsprognosen, och om befolkningstillväxten är högre, i linje
med kommunens mål.
Den önskade befolkningsökningen tillsammans med Tidaholms läge
i närheten av Skövde, Falköping och
Jönköping är de faktorer som har
störst betydelse för Tidaholms näringslivsutveckling samt kopplingarna
med väg 26 och väg 193. En stor del
av tillkommande verksamhetslokaler,
speciellt de mer ytkrävande, kommer
att planeras i befintliga verksamhetsområden i Tidaholm. Området intill
väg 26 ska utredas vidare för lokalisering av industri med stora oexploaterade ytor som kan möjliggöra flera
nya etableringar.
För att uppnå intentionerna i översiktsplanen måste det också göras större
infrastruktursatsningar och vägarna
måste hålla en god standard. Det ska
vara möjligt för människor att bosätta
sig i Tidaholms kommun och pendla
till andra kommuner för att arbeta. Fibernätet ska utvecklas så att det täcker
alla delar av kommunen. På så sätt kan
fler invånare arbeta hemifrån.
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Vid planering av landsbygden krävs
alltid en genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och bevarande av
kulturmiljöer, landskapsbild och naturvärden för rekreation och friluftsliv. Ny bostadsbebyggelse på landsbygden ska i första hand lokaliseras
till platser med närhet till kollektivtrafik, koncentreras till befintliga tätorter/
by, ha bra tillgång till teknisk försörjning samt ha anslutning till kommunalt VA.
Tidaholms kommun har en vacker natur med rika kulturhistoriska värden
vilken fyller en viktig funktion för hälsa och rekreation samt för landskapsbild och den biologiska mångfalden.
Detta utgör förutsättningar som man
måste ta hänsyn till när man ska planera för framtiden i Tidaholm. Kommunen har en nyckelroll för att en god
och hälsosam miljö uppnås i tätorter
och i övrig bebyggelse. Den fysiska
planeringen kan användas som styrmedel.
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Läsanvisning till planförslaget
På de kommande sidorna finns två
kartor som presenterar dels planförslaget och dels områdesanvändningen. Den första kartan visar Tidaholms
kommuns utvecklingsstrategi och den
andra redovisar grunddragen i den avsedda användningen av mark- och
vattenområden. Läsanvisningen är en
hjälp till hur man ska läsa och förstå
kartorna.
Prioriterade utvecklingsområden
för bebyggelse. Dessa områden är de
som Tidaholm vill utveckla de kommande åren. Fokus ligger på att förtäta
och utvidga Tidaholms tätort, utifrån
orange markering på kartan. De markerade områdena kommer inte enbart
att bestå av bebyggelse, utan även av
gator, gång- och cykelvägar samt grönområden, som alla blir delar av den
funktionella staden.
Stadskärna. Tidaholms stadskärna,
som är markerad på kartan med en
svart ruta, är och ska förbli kommunens enda centrum. Förutom bostäder
ska nya kontor, handel- och kulturverksamheter ges plats i centrum och
bebyggelsetätheten ska här vara högst
i kommunen.
Utredningsstråk för industri och
verksamheter. Tidaholm vill öka antalet arbetsplatser i kommunen och
man har som mål att möjliggöra etablering av fler verksamheter. Dessa
lokaliseringar ligger inom markeringen för ”prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse” och är det område som kommer att utvecklas i första
hand. På sikt finns det även möjlighet att utreda lokaliseringen av industriområden längs väg 26 som ligger
inom markeringen ”utvecklingsstråk
för industri och verksamheter”. Detta förutsätter dock en högre standard
av vägen samt nya av- och påfarter till
väg 26. Utredningsstråk för industri
och verksamheter pekar inte ut en specifik plats. Lokaliseringen måste utre-
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das vidare när planläggningen här blir
aktuell. Utöver detta ska kommunen
möjliggöra verksamhetsutveckling på
landsbygden där det är möjligt utifrån
platsens förutsättningar. Verksamheter på landsbygden kan exempelvis utvecklas. Dessa ytor är inte markerade
och ska utredas i varje enskilt fall.
Prioriterat cykelstråk. Kopplingar
mellan utvecklingsområden med bebyggelse ska stärkas genom anläggande av nya cykelvägar samt genom bra
kollektivtrafikförbindelser mellan de
mindre tätorterna och Tidaholm. Prioriterad cykelväg har markerats med
röda punkter på kartan.
Viktiga tätortsnära grönområden.
Intill Tidaholms tätort pekas Hellidsbergets naturområde ut som särskilt
viktigt. Det ska vara en del av tätortens framtida struktur och tillgängliggöras för Tidaholms invånare. Några
av områdena i Tidaholms ”utvecklingsområde för bebyggelse” kommer
på sikt att omvandlas till parker eller
parkliknande grönområden som möjliggör rekreation, samtidigt som viktig grön infrastruktur samband behålls
och stärks.
Naturvärden. De naturvärden som
finns i västra och östra delen av kommunen är utpekade som gröna värdefulla områden. Särskilt värdefullt är
Hökensås, som med sina värden också har en funktion som tyst område.
Gröna stråk behöver utredas så att ett
samband mellan de två naturområdena etableras.
Utvecklingsstråk vid vattnet. Tidan
är en mycket viktig del av Tidaholms
kommuns identitet. Områden längs
Tidan ska utvecklas så att turismen
främjas, men med de restriktioner som
gäller längs vattendrag och riksintressen i Tidans närhet. Tidaholms stadskärna ska utvecklas längs ån så att mötesplatser främjas, såsom parker och
promenad- och cykelstråk.

94

Kulturvärden. Tidaholms kulturvärden finns i hela kommunen men är särskilt koncentrerade i kommunens västra del. Kulturvärdena är viktiga för
turismen i Tidaholm och ska därför utvecklas men samtidigt bevaras.
Pendling. Tidaholms invånare pendlar framförallt till Falköping, Skövde
och Jönköping. Pendlingsstråken är
utpekade för att de ska utvecklas så att
Tidaholms kommun kan vara en attraktiv kommun att bo i med närhet till
fritidsliv och natur. Tidaholm ska konkurrera med de större städerna med
hjälp av bra pendlingsmöjligheter.
Område för vindbruk. Områdena för
utveckling av vindbruk som är utpekade i tematisk översiktplan för vindbruk, antagen av kommunfullmäktige år 2010, fortsätter att gälla. Arbete
med revidering av vindbruksplanen
pågår.
Tätorter och landsbygd. Tidaholms
tätort är det första prioriterade utvecklingsområdet i kommunen de kommande åren, men det ska även finnas
möjlighet att fortsätta utveckla Tidaholms levande landsbygd. I övriga delar av kommunen prioriteras tätorterna
Madängsholm och Ekedalen med närmaste omgivningar och därefter Fröjered och Folkabo. Resten av landsbygden utvecklas i en långsammare takt.
Ortsmarkeringen på kartan är schematisk och markerar orten som helhet.
Med antagande av den här översiktsplanen för Tidaholms kommun upphör följande dokument att gälla:

• Översiktsplan 1990 Tidaholms
kommun, antagen 1991-06-17.
• Fördjupad översiktsplan för
Tidaholms stadsbygd, antagen
2009-12-04.
Den tematiska översiktsplanen för
vindbruk - vindbruksplanen, antagen
av kommunfullmäktige 2010, fortsätter att gälla också med antagande av
denna översiktsplan.
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INLEDNING

Medborgardialog och workshop
Undersökningen visar på att den framtidsbild som medborgarna ser framför
sig 2030 är en trygg och välmående
småstad med fler företag och satsningar på skolan. Något som också anses
viktigt är goda pendlingsmöjligheter
till andra orter.

Medborgardialog

Under våren 2017 genomfördes en stor
medborgardialog där åsikter och förslag
om framtidens Tidaholm samlades in.
Medborgarna kunde bland annat svara
på webbenkäter på kommunens hemsida, besöka en bemannad medborgarlokal i Tidaholms centrum, e-posta in
sina förslag eller boka möte/dialog med
kommunens tjänstemän på plats. Detta
resulterade i hundratals förslag om hur
Tidaholms kommun kan utvecklas mot
framtiden. Webbenkäterna delades in i
fyra temaområden; Boende som besvarades av totalt 248 personer, Resor och
arbete av 162 personer, Mötesplatser
- Fritid, kultur och handel av 168 personer och Vision och Identitet som
besvarades av 151 personer.

Workshop

Under våren 2018 hölls två workshops
med Tidaholms politiska ledningsgrupp. Den första workshopen hade
fokus på att identifiera Tidaholm som
en aktiv och viktig part i regionen, att
kommunen ska koncentrera service
och kommersiellt utbud i Tidaholms
huvudort och skapa bra kommunikation med resten av kommunen. Tidaholms kommun har som ambition att
behålla sina medborgare och samtidigt
växa ytterligare. Kommunen vill även
utveckla sig mot Skövde, Jönköping

Medborgardialogen ska ses som en
uppstart inför framtagandet av en ny
kommunövergripande översiktsplan.
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och andra kommuner i regionen bland
annat genom ett utvecklat samarbete.
Sex fokusområden har tagits fram som
visar vad Tidaholm särskilt vill satsa
på. De är:
• Vidareutveckla kommunens identitet.
• Forma variationsrika mötesplatser
där människor kan må bra, leka,
lära och växa.
• Skapa förutsättningar för större
andel persontransporter till fots,
med cykel och kollektivtrafik.
• Bevara landskapsbilden på lång
sikt.
• Verka för ett aktivt och starkt näringsliv
• Bidra i arbetet för att minska miljöbelastningen och till förbättrad
hantering av klimatförändringar.
Den andra workshopen hade fokus på
Tidaholms framtida utveckling. Tidaholms befolkning ska öka och utveckling av huvudorten Tidaholm ska prioriteras. Kulturmiljöer på landsbygden
ska bevaras och landskapsbilden ska
behållas som den är idag. Kommersiell service och verksamheter på landsbygden ska koncentreras till de mindre
tätorterna eller utvecklas längs väg 26.
När det gäller utvecklingen av infrastruktur ska gång- och cykeltrafik prioriteras. För att säkra rent dricksvatten
måste kommunen planera för dricksvattenreserv. Man kom även fram till
att fibernätet ska utvecklas inom hela
kommunen. Kommunen ska sträva efter att lokaler dubbelutnyttjas och behovet av förskolor och skolor ska ses
över. Tidaholm ska identifieras som
en turistkommun med ett stort utbud
inom kultur och idrott och ett rikt fritidsliv. Stora naturvärden ska bevaras
och därför ska påverkan på riksintressena minimeras.

Utbyggnadsriktning
2

4 km

Sammanställning från medborgardialogen på frågan: I
vilken av våra orter skulle du kunna tänka dig att bo?
ÖP TIDAHOLM • DEL 1 Planförslag
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Vision 2030
Tidaholms vision
”I Tidaholms kommun ska vi kunna
leva och bo i en god livsmiljö som
skapar trygghet, omtanke och
utveckling för både individ
och företag.”

Visionen handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av att
leva och bo i en god livsmiljö som ger
trygghet, omtanke och utveckling.
Tidaholms kommun ska vara en trygg
och säker kommun att bo, vistas och
verka i. Kommunen ska ge samma
möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer
i samhället viktigt. Omtanke är kommunens ledstjärna i vardagen för medborgarna, miljön, klimatet, nästa generation och framtiden. Gemensamt
ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och
lokala företagare ger förutsättningar för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag.
Utifrån visionen har kommunen definierat övergripande målområden att
långsiktigt arbeta vidare mot:

• Attraktiv kommun - Tidaholms
kommun ska aktivt medverka till
att skapa förutsättningar för det
goda livet.
• Medborgaren i fokus - Kommunens verksamheter och service för
medborgare präglas av delaktighet, hög kvalitet och effektivitet.
• Ett miljömässigt hållbart samhälle - Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt
hållbart samhälle.
• Ett levande näringsliv - Tidaholms kommun ska vara en aktiv
och främjande kraft för näringslivet och civilsamhället.

12
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Dessa målområden antogs av kommunfullmäktige genom strategisk
plan och budget 2021-2023. Strategisk plan och budget innehåller dessutom mål om att Tidaholms kommun
ska vara en attraktiv arbetsplats och ha
god ekonomisk hushållning.

Fokusområden
Vidareutveckla
kommunens
identitet

Tidaholm arbetar målmedvetet med
platsvarumärket, dess utveckling och
marknadsföring av kommunen som
geografisk plats. Ett platsvarumärke
kännetecknas av särskiljningsförmåga, autenticitet och medskapande.
Tidaholms platsvarumärkes mål är att
skapa större lokal stolthet kring det Tidaholm har och det kommunen är, effektivare marknadsföring och stöd för
utveckling av Tidaholm som plats, bidra till Tidaholms attraktionskraft och
tillväxt, öka kännedomen om Tidaholm samt förtydliga, ena och stärka
Tidaholms profil mot omvärlden.
I arbetet med platsvarumärket har
man tagit fram en digital verktygslåda och en grafisk manual, tillgängliga för alla som vill dela och visa att
man är en del av allt Tidaholm har att
erbjuda. Materialet uttrycker och presenterar en jordnära, prestigelös och
uppriktig stolthet över och generositet med kommunens tillångar: historien, människorna, naturen och kulturen. Drivkraft, skaparglädje, enkelhet
och ärlighet lyfts fram som kärnvärden och sammanfattas i begreppet
görglädje.
De senaste åren har Tidaholms besöksnäring haft årlig tillväxt. De besöksgrupper som främst förknippas med

Tidaholm är barnfamiljer och vuxna med intresse av friluftsliv och fiske. Tidaholms starkaste besöksattribut
är fiske på Hökensås. Efter det kommer natur och friluftsliv, evenemang
och därefter handel. Boendet i Tidaholm upplevs som prisvärt i relation
till andra närliggande och konkurrerande platser.
Platsvarumärkesarbetet syftar till att
stärka Tidaholms konkurrens- och attraktionskraft så att fler väljer att bo i,
besöka och driva sina företag i kommunen. Genom att aktivt verka för en
hållbar tillväxt skapas goda förutsättningar för en fortsatt fungerande välfärd och god samhällsservice.
Under projektet Bilden av Tidaholm har
några målgrupper identifierats som bör
kunna finna Tidaholm intressant. Familjer, som attraheras av tanken på att få
ihop livspusslet på ett enklare sätt och
som söker en livsstil där arbete och fritid
fungerar tillsammans. Människor som
söker ett tryggt och enkelt liv med den
lilla platsens fördelar och människor
som uppskattar naturupplevelser och rekreationsmiljöer. Det kan också vara
människor som söker bra boendemöjligheter i en stark region eller som vill
bli entreprenörer.
TIDAHOLMSANDAN
Lågan – Vi har idéerna och
kraften att förverkliga!
Hjulen – Vi jobbar tillsammans
för Tidaholm!
Ugglan – Vi är nyfikna och lär
ständigt nytt!

Tidaholms industrihistoria har lagt grunden till vad Tidaholm är idag med kunnande, näringsliv och företagare. Detta
har format Tidaholmsandan. Tidaholmsandan nämns i många situationer och
projektarbetet har tydliggjort vad andan står för. Det kallas Tidaholms värdegrund.
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Forma variationsrika mötesplatser där
människor kan må
bra, leka, lära och
växa

Närhet till mötesplatser och medborgarservice är essentiellt för den goda
livsmiljön. Vid sidan av handel behöver utrymmen för upplevelser och
kultur finnas för att bära upp det sociala livet i kommunens städer och samhällen. Social sammanhållning och
delaktighet är beroende av den fysiska miljöns utformning.
Både på landsbygden och i centrum
ska det alltid finnas möjlighet för upplevelser. Med avstamp i kommunens
långa industrihistoria och naturnära
läge ska kommunen tillhandahålla ett
brett utbud av aktiviteter.
En viktig utgångspunkt i översiktsplaneringen bör vara att skapa förutsättningar för en bättre folkhälsa. Fysiskt välmående kan främjas genom
att möjliggöra och uppmuntra till fysik aktivitet i såväl ”vardagslunken”
som på fritiden. I vardagen kan det
handla om att enkelt kunna ta sig till
sin arbetsplats eller skola med cykel
eller till fots. Utbudet av aktivitetsanläggningar och tillgänglighet till attraktiva naturmiljöer har också stor betydelse, både ur ett fysiskt och ur ett
socialt perspektiv.
Socialt välbefinnande bör bland annat
främjas genom att skapa strukturer där
människor ges likvärdiga möjligheter

att påverka sin omgivning (delaktighet), samt genom att förbättra möjligheterna till social samvaro (utbyten,
möten, gemenskap). Det är även viktigt att motverka segregerande samhällsstrukturer (utifrån kön, ålder, inkomst, ursprung) och strukturer som
genererar utanförskap. Tidaholm har
ett starkt och rikt föreningsliv. Tidaholm ska tillhandahålla en trygg miljö att vistas och bo i. Med den mindre
ortens fördelar ska kommunen erbjuda möjligheter till en stimulerande fritid för alla åldrar.

Bevara landskapsbilden på lång sikt

I kommunens planeringsverksamhet
för samhällsutveckling krävs en helhetssyn på landskapet och dess värden i
enlighet med vad som formulerats i den
europeiska landskapskonventionen.

Tidaholms kommun har en kulturmiljöprofil som består av flera utpekade kulturmiljöer. Tidaholms kommun präglas av att utgöra gräns
Skapa förutsättning- mellan falbygdslandskap och skogsar för större andel
land. Inom kommunen möts olika napersontransporter
turtyper. Falbygden, som är en utprägtill fots, med cykel
lad jordbruksbygd, hör till landets
och kollektivtrafik
tidigast befolkade och brukade områden. Rikedomen på fornlämningar
I kommunens fysiska planering är det och medeltida kyrkor vittnar om detviktigt att utgå ifrån människors var- ta. Slättområdena kring Tidan och Yan
dag och de geografiska ”rum” inom utgör övergångsområden mellan jordvilka människor enkelt ska kunna få bruksbygd och skogsbygd. Hökensås
ihop sina livspussel och lätt ta sig mel- med sina skogklädda landskap och
lan olika målpunkter i vardagen. En- små gårdar utgör en viktig del av Tidaligt Tidaholms cykelplan är visionen holms landskap och ska bevaras som
att det ska vara naturligt att gå, cykla ett naturområde i kommunen. Histoeller att åka moped korta resor till och riskt sett har Hökensås högplatå långt
från arbetsplatsen, skolor, fritidsan- fram i tiden varit glesbefolkad och
läggningar och centrum. Det ska fin- svårforcerad. Därmed har skogsområnas ett väl utbyggt gång- och cykel det bildat en gräns för rörlighet mellan
vägnät som ska vara tryggt och säkert inre Västergötlands slättområden och
att färdas på och ha god tillgänglighet. Vättern i öster.
Vid planering och utformning av gatumiljöer ska behov av fungerande
gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras före biltrafikens behov.

Varsamt omhändertagen kulturmiljö
är en resurs och en utgångspunkt för
utveckling och attraktivitet för hela
kommunen. Kulturmiljön ska inte
bara bevaras utan brukas och göras

ÖP TIDAHOLM • DEL 1 Planförslag
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känd. Kulturmiljön fungerar som källa till trygghet och förankring för invånarna och som positiv, tilldragande faktor för besökare, befintliga och
nya kommuninvånare. Med kulturmiljön som grund kan vi skapa goda förutsättningar för utveckling och attraktivitet. Kulturmiljövård handlar om
respekt för det som varit, men också
om möjligheten för kommande generationer att förstå sin samtid genom att
kunna göra kopplingar bakåt i tiden.
I den fortsatta översiktsplaneringen
blir det viktigt att värna särskilt värdefulla landskap med hög koncentration
av natur- och kulturmiljövärden, samt
värden för friluftslivet.

Verka för ett aktivt
och starkt näringsliv

I översiktsplaneringen bör det finnas
strategier för hur Tidaholms attraktionskraft som företagarkommun kan
stärkas. Planeringen bör säkra utvecklingsmöjligheter för befintliga företag,
samt skapa god beredskap för nyetableringar. Ett diversifierat näringslivsutbud med en mångfald av branscher
och verksamhetstyper bör eftersträvas. Detta ställer krav på att kommunen kan erbjuda planlagd verksamhetsmark i olika former och lägen.
Bostadsintegrerade verksamheter ska
möjliggöras där goda synergieffekter
mellan näringsverksamheten och boendemiljön kan förväntas.
Visionen Ett levande Tidaholm innebär även företagsamma människor
och att det i Tidaholm ska råda en företagsam kultur som främjar näringslivet med goda villkor för näringsidkare.
Personalintensiva verksamheter bör
koncentreras till knutpunkter för kollektivtrafiken, främst längs väg 26.

14
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Bidra till att minska miljöbelastningen och till förbättrad hantering av
klimatförändringar

Översiktsplaneringen stödjer en bebyggelse- och kommunikationsstruktur som försöker reducera användningen av negativt miljöpåverkande
energislag. Främst gäller detta inom
områdena transporter och uppvärmning.
Framtida bebyggelseutveckling bör
leda till en mer resurssnål och energieffektiv kommun, bland annat genom
att bygga vidare på redan befintliga strukturer. På så sätt kan kommunens naturtillgångar nyttjas mer hållbart och naturvärden skyddas.
Förväntade klimatförändringar kräver
att kommunen beaktar och tar hänsyn
till beräknade konsekvenser. Förhöjda
vattennivåer (temporära och permanenta) och större mängder nederbörd
ställer exempelvis högre krav på aktsamhet vid vattennära markanvändning samt på dagvattenhantering i befintlig bebyggelse.
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Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning
STÄLLNINGSTAGANDE
• Invånarantalet i Tidaholm ska
öka.
• Framtida utredningar och ställ
ningstaganden ska baseras
på indelningen i tätorter och
småorter.

Befolkningsutveckling

Från 1980 fram till mitten av 1990-talet ökade Tidaholms befolkning i relativt långsam takt från 13 069 till
13 364 invånare. Från denna topp
minskade folkmängden i stort sett varje år fram till 2005 då invånarantalet
var 12 535. Efter år 2010 har kommunens folkmängd åter börjat öka och
2019 uppgick folkmängden till 12 846
personer. Kommunens mål är att invånarantalet ska fortsätta öka.
Enligt Befolkningsprognos för Västra
Götaland 2019-2040 beräknas invånarantalet i Tidaholms kommun under
perioden 2018-2030 minska med 3%,
till 12 500 personer. Detta är inte i enlighet med kommunens mål och skiljer sig från tidigare prognoser, där befolkningen beräknades öka eller vara
oförändrad.
Bristande tillgång på byggbar mark
som motsvarar efterfrågan kan vara en
del av denna nedåtgående trend, och
kommunen vill genom aktiv planläggning och tillskapande av mark för bostäder bidra till att vända utvecklingen. Som ett steg mot att nå målet om
befolkningstillväxt, arbetar kommunen aktivt med sitt varumärke, vilket ska signalera att Tidaholms kommun är en attraktiv plats att bosätta
sig på. Genom planering som skapar
förutsättningar för att fler företag ska
kunna etablera sig, ökar möjligheterna för arbetstillfällen och därmed också potentialen för att människor flyttar till kommunen. Man arbetar även
för ett heltäckande fibernät så att det
ska bli möjligt för fler att arbeta he16
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mifrån. Genom en bättre infrastruktur
vad gäller vägstandard och kollektivtrafik ser kommunen också att pendlingsmöjligheterna kan öka, vilket ska
bidra att människor väljer Tidaholm
som hemkommun även om man arbetar i en annan ort. Andra viktiga faktorer som man tror kan locka människor
att bosätta sig i kommunen är boende
nära naturen, olika typer av aktiviteter
som kommunen kan erbjuda inom friluftsliv, kultur med mera samt det rika
och aktiva föreningsliv som kommunen har.

Bostadsförsörjning

År 2017 antog kommunfullmäktige Bostadsstrategiskt program 20172020. Det bostadsstrategiska programmet fungerar som huvudsakligt
underlag vid kommunens planering av
bostäder. Syftet med detta program är
att redovisa vilken omfattning planerat
bostadsbyggande har, vilken riktning
utvecklingen av bostadsbyggandet tar
samt kommunens planberedskap. Ett
ytterligare mål är att ge en övergripande bild av bostadsläget i kommunen. I
nuläget bedömer kommunen att efterfrågan på bostäder är större än utbudet. Det bostadsstrategiska programmet ska revideras under 2021.
Mellan 2010 och 2019 ökade kommunens befolkning från 12 572 till 12
846 personer. En växande befolkning
betyder ökat tryck på bostadsmarknaden. Befintligt bostadsbestånd behöver göras både mer attraktivt och
tillgängligt och nya bostäder byggas.
Förändrad demografi innebär också
förändrade behov vid nybyggnad. En
äldre befolkning medför till exempel
större efterfrågan på trygghetsboenden och tillgängliga bostäder.
Kommunen har i och med planmonopolet direkt inverkan på bostadsmarknaden, genom sitt ansvar för plan-

läggning av mark och vatten enligt
plan- och bygglagen. Monopolet ger
kommunen möjlighet att planera, styra och skapa olika förutsättningar för
nybyggnation. Processerna från översiktlig planering till byggstart kan bli
mycket långa och kommunen behöver
därför ha en god framförhållning och
beredskap för strategiska markköp.
Detaljplanerna bör också göras flexibla för att erbjuda marknaden byggklar mark när efterfrågan kommer.
Riktlinjerna för bostadsförsörjning tas
fram enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjning, Tidaholms strategiska plan och fördjupad översiktsplan.
Även behovs- och marknadsanalys ligger som grund för riktlinjerna.
Riktlinjerna innehåller kommunens mål
för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser samt hur kommunen tagit
hänsyn till relevanta nationella och regionala mål. Även planer och program
som är av betydelse för bostadsförsörjningen ingår. Riktlinjerna är framtagna för planering och exploatering, god
service till fastighetsägare/byggherrar,
kommunens markinnehav, social hållbarhet, attraktiv och hållbar kommun
och demokrati och jämställdhet.

Tät- och småorter

Statistiska centralbyrån, SCB, definierar tätorter och småorter. Enligt dessa
definitioner ska en tätort ha minst 200
invånare i sammanhängande bebyggelse, medan småorter ska ha koncentrerad bebyggelse och mellan 50 och
199 folkbokförda invånare. I Tidaholms kommun räknas, utöver centralorten Tidaholm, Ekedalen och Madängsholm som tätorter. Som småorter
definieras enligt befolkningsstatistik
från 2015 Baltak, Dimbo-Ottravad,
Folkabo/Valstad, Fröjered, Gälleberg
och Kungslena.
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Utveckling i tät- och småorter
Tidaholm
STÄLLNINGSTAGANDE
• Tidaholms stadskärna ska utvecklas och förstärkas.

• Förutom bostäder ska även nya kontor, handel- och kulturverksamheter ges plats i Tidaholms centrum. Kommunen
ska vara behjälplig i att locka nya företag och etableringar till Tidaholms centrum
• En stor del av den framtida bebyggelseutvecklingen i kommunen ska ske i Tidaholms tätort.
• Det ska finnas en blandning av olika upplåtelseformer, hustyper, hushöjder och olika arkitektoniska uttryck. Ju när
mare centrum desto högre täthet för optimalt utnyttjande av befintlig infrastruktur.
• Bebyggelseutveckling ska gå i riktning mot Skövde, vid bergskanten av Hellidsberget och mot Madängsholm.
• Vid planering av ny bebyggelse ska särskild hänsyn tas till jordbruksmarken. Hänsyn ska även tas till tätortens kultur
miljövärden som finns beskrivna i kulturmiljöprogrammet.
• När jordbruksmark tas i anspråk för exploatering intill tätort, ska det ske på ett markeffektivt sätt, för att åstadkom
ma en utveckling med stor samhällsnytta.
• Flera naturområden som ligger i tätorten eller i dess närhet ska göras mer tillgängliga och trygga. Vissa kan komma
att bli mer parklika och erbjuda fler rekreationsmöjligheter.
• En plan för utvecklingen av Tidan i Tidaholms tätort ska tas fram.
• Tidaholms centrum ska vara tillgängligt. Plats ska främst ges åt bebyggelse och attraktiva mötesplatser såsom torg
eller mindre parker.

Tidaholm är centralort i Tidaholms
kommun. Här bor cirka 64 % av kommunens invånare. En stor del av den
nybyggnation som planeras är lokaliserad till Tidaholms tätort. Samtidigt
som orten utvecklas, ska småstadskaraktären behållas och förstärkas. Ortens centrum är en levande och välbesökt plats för mänskliga möten och
för kulturella upplevelser. Framförallt
är det denna stadskärna som ska förstärkas. Utvecklingen måste ske i takt
med förändringar i omvärlden och utifrån förändrade vanor och behov. För
att fler ska besöka Tidaholms stadskärna krävs att miljön kan erbjuda
även andra former av upplevelser än
bara shopping. Det ska skapas goda
anledningar till att besöka stadskärnan
och de som kommer hit ska kunna välja att stanna längre och uppleva mer.
Tidaholms stadskärna

För att Tidaholms stadskärna ska utvecklas mot visionen och de uppsatta målen krävs ett samlat och prioriterat utvecklingsarbete. Det finns

flera plattformar för samverkan. Tidaholm i Centrum är en samverkansgrupp bestående av representanter
från Tidaholms kommun, Tidaholms
Handel och fastighetsägare i centrala
Tidaholm. Andra nätverk och samverkansgrupper som träffas regelbundet
är bland annat Besöksnäringsråd och
nätverksträffar med besöksnäringen.
Det finns även ett Näringslivsråd med
representanter från de olika näringarna i Tidaholm, tjänstepersoner samt
politiker från kommunen.
Efterfrågan

Den behovs- och marknadsanalys som
gjorts visar att det råder stor brist på
hyreslägenheter i centrala Tidaholm
och akut brist på lägenheter i en radie
om 500 meter från Gamla Torget. Lägenheter behövs för ungdomar, äldre, barnfamiljer och nyanlända. Inom
kommunen finns barn och ungdomar
med olika former av funktionsnedsättning som så småningom behöver permanenta boenden som bör ligga i centralorten..

För att få omflyttning i befintligt bostadsbestånd behöver nya lägenheter
byggas, så att lägenheter och småhus i
det äldre bostadsbeståndet frigörs. Det
som främst efterfrågas är lägenheter
med hiss och bostäder i markplan med
attraktiva utemiljöer.
Kommunen ska arbeta för att nya lägenheter byggs inom en radie på 700
meter från centrum. Småhusområden
planeras i stadens utkanter. Detta ska
göras för att möta efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Förtätning

Kommunen ska även vara öppen för
att fler aktörer visar intresse för att
bygga lägenheter. Det kan ske genom
förtätning i befintliga områden och genom att man till exempel bygger på en
våning på befintliga flerbostadshus.
För att möjliggöra detta måste gällande detaljplaner ändras.
I Tidaholms fördjupade översiktsplan som antogs 2009, pekades ett antal områden inom Tidaholms tätort ut
ÖP TIDAHOLM • DEL 1 Planförslag
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som framtida utbyggnadsområden.
Sedan 2009 har utbyggnad skett på
samtliga områden utom ett, och marknaden är fortsatt stark för bostadsbyggande. Det finns därför ett behov av
att peka ut fler områden för bostadsbebyggelse inom eller i anslutning till
Tidaholms tätort som strategiskt lämpar sig för bostadsbebyggelse. Föreslagna områden framgår av karta
Planförslag Tidaholms tätort.
Område A omfattas av cirka 5-6 ha
skogsmark. Området ligger i nordvästra Tidaholm i anslutning till väg
2857. Säkerhetsavstånd mot väg 2857
ska hållas (skyddsklassad väg). Närheten till vägen medför att hänsyn behöver tas till trafikbuller. Det finns
eventuellt möjlighet att hastighetsbegränsa till 50 km/h genom området.
Området ligger utmed pendlingsstråket till Skövde.
Område B omfattas av cirka 3 ha jordbruksmark. Området ligger i norra delen av Tidaholm i anslutning till väg
2892 mot Fröjered. Risk finns för översvämning. Området anses lätt att exploatera och har goda kommunikationer till huvudorten. Hänsyn behöver tas
till närheten till avloppsreningsverk.
Potentiellt förorenade områden finns
registrerade i närheten av området.
Område C omfattas av 4 500 kvm
parkmark. Området ligger i norra Ti-
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daholm med anslutning via Källstorpsvägen, alternativt Vallvägen och Fröjeredsvägen. Möjlighet finns till 4-5
villatomter. Potentiellt förorenade områden finns registrerade i närheten av
området.

ning. Området omfattas idag av områdesbestämmelser för Hellidsberget,
vilka måste hävas för att medge eventuell exploatering. Området utgör en
lågpunkt i marken med möjlig dålig
vattenavrinning.

Område D omfattas av cirka 5-6 ha
skogsmark i nordöstra Tidaholm. Områdesbestämmelse för Hellidsberget
måste hävas för planområdet. Området ligger i anslutning till viktigt tätortsnära grönområde och innheåller
till viss del höga naturvärden, som
skyddsvärda träd.

Område G omfattas av cirka 5-6 ha betesmark. Området ligger i södra Tidaholm i anslutning till väg 193. Skyddsåtgärd samt säkerhetsavstånd mot väg
193 ska beaktas. (Säkerhetsklassad väg
samt FPV - sekundär farligt gods-led).
Goda kommunikationer finns mot tätorten samt för arbetspendling mot Falköping. Området har höga naturvärden
och kan påverkas av trafikbuller och
översvämningar. Det ligger även i anslutning till Tidans strandskyddszon.

Område E omfattas av cirka 15-20 ha
betes- och skogsmark och ligger i östra Tidaholm i direkt anslutning till bostadsområdet. Områdesbestämmelse för Hellidsberget måste hävas för
planområdet. Anslutning kan ske via
väg 193 (infart slalombacken). I området finns ett parti som är utpekad
nyckelbiotop med höga naturvärden,
detta ska beaktas vid utveckling av
området. Delar av området är produktiv jordbruksmark.
Område F omfattas av cirka 5-6 ha
och ligger i sydöstra Tidaholm i anslutning till Humlevägen och/eller
Stensikagatan. Området ligger i direkt anslutning till nyligen utbyggt bostadsområde. Hänsyn behöver tas till
närheten av bullrande verksamheter
som en skjutbana och avfallsanlägg-

Föreslagna utbyggnadsområden utreds vidare av kommunen.
Kommunen äger mark utmed Fröjeredsvägen som kan vara lämplig för
framtida villabebyggelse. Ytterligare
ett planlagt område för småhusbebyggelse är under utredning.
Hellidsberget är ett stort tätortsnära
grönområde och avgränsar Tidaholm
åt öster. Nästan hela västra sidan av
berget ägs av Tidaholms kommun. På
berget, som det kallas i folkmun, finns
motionsspår men även omarkerade
stigar för den som vill upptäcka naturen på närmre håll. För att minimera
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Föreslagna utvecklingsområden inom Tidaholms tätort.
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konfliker mellan utbyggnad och områdets värden för rekreation och natur
ska bebyggelseutvecklingen begränsas vid Hellidsbergs utkanter.
När en detaljplan berör jordbruksmark
måste kommunen göra en lagligt bindande avvägning mellan förändrad
markanvändning och bevarande av
jordbruksmarken. Enligt Plan- och
bygglagens 2 kapitel 2 § ska kommunerna tillämpa miljöbalkens 3 kapitel
4 § om jordbruksmark när de beslutar
om markanvändning.
Tillgänglighet

Tidaholms centrum ska vara en plats
för sociala möten med både vänner
och nya bekanta. Stadskärnan måste ha god tillgänglighet för att tidaholmare och besökare från övriga regionen ska välja att komma dit. Detta
gäller oavsett vilket transportslag man
väljer och vilka personliga förutsättningar man har. Centrum har goda förutsättningar för besök både med kollektivtrafik och bil, genom den centralt
placerade busstationen och goda parkeringsmöjligheter för dagens behov
både i stadskärnan och i nära anslutning till den. Under de senaste åren
har den fysiska tillgängligheten förbättrats genom till exempel förbättrade entréutformningar till butiker och

Tidan
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genom nya cykelbanor. Tidaholm har
som mindre stad en stor konkurrensfördel i tillgängligheten och denna bör
beaktas, både vad gäller tillgänglighet
för cyklar och gående, men även för
bilburna som förutsätter att det finns
möjlighet att parkera i närheten. Att
ta i beaktande är att dessa möjligheter inte försämras. Dock ska gator och
platser utformas så att gående och cyklisters behov av säkerhet, framkomlighet och trivsel främjas. Tidaholms
stadskärna ska upplevas som trygg
och säker att röra sig i oavsett tidpunkt. Inom kommunen pågår arbete
för att se på belysningen som en del i
att öka trygghetsfaktorn.
Tidan

Tidans roll i stadskärnan kan förstärkas och tydliggöras. Människor dras
till vatten och mötesplatser utmed vatten är en tillgång för en stad. Målsättningen att skapa en upplevelserik miljö skulle kunna uppnås genom att göra
miljön runt Tidan mer tillgänglig. Utöver att främja naturliga mötesplatser i
staden, kan ett sådant stråk bidra med
många kvaliteter för en långsiktigt
hållbar stadsplanering, som ökad tillgänglighet och tillgång till tätortsnära
grönområden och förbättrade ekosystemtjänster.

Promenadstråk som möjliggör en rikare besöksupplevelse i Tidaholm behöver utvecklas. Stråken ska knyta samman stadskärnan med Tidan, Vulcanön
och Turbinhusön med deras kulturmiljöer och besöksmål.
Kulturmiljö

Kulturmiljön i tätorten ska avspegla
Tidaholms historiska utveckling. Bebyggelsens tidstypiska drag ska respekteras. Varsamhet gentemot dessa
karaktärsdrag ska gälla för utpekade
områden i kulturmiljöprogrammet. I
samband med planläggning ska kommunen eftersträva att upprätta skyddsbestämmelser för särskilt värdefull
byggnad och bebyggelse. Hänsyn ska
tas till fornlämningar. Förhållningssätt
i kulturmiljöprogrammet ska tillämpas i planarbetet samt vid bygglovgivning. Vid behov ska även fördjupade
underlag med känslighet- och tålighetsanalyser tas fram.
Miljömålen

Ett av riksdagens sexton antagna miljömål - ett rikt odlingslandskap - syftar
till att skydda jordbruksmarkens värde
för biologisk produktion och livsmedelsproduktion. För att göra en rimlig
avvägning av konsekvenserna av ianspråktagande av jordbruksmarken kontra annan mark i motsvarande läge och
omfattning, har en utredningssammanställning gjorts. Där har kommunägda
markpartier i direkt anslutning till Tidaholms tätort ställts mot varandra för
att bedöma platsernas lämplighet gällande bostadsutveckling. De föreslagna utbyggnadsområdena har alla lokaliserats så att de drar nytta av befintlig
infrastruktur, då de antingen ligger i direkt anslutning till eller i tätorten, eller
utmed den infrastruktur som utgör de
större pendlingsstråken. Utbyggnadsområdena kan därför bedömas lämpliga för exploatering även om de tar en
del av jordbruksmarken i anspråk.
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Ekedalen och Madängsholm
STÄLLNINGSTAGANDE
• Vid utveckling av bostadsbebyggelse inom övriga orter prioriteras Ekeda
len och Madängsholm.

Tätorterna Ekedalen och Madängsholm är de andra prioriterade orterna
där en större andel nybebyggelse kommer att ske, med en blandning av olika
hustyper men med en lägre täthet än i
Tidaholms tätort. Här bör bostäder med
olika upplåtelseformer planeras. Högre
täthet och inslag av närservice bör finnas.
Naturområden som ligger i tätorten eller i tätortens närhet ska göras
mer tillgängliga och erbjuda fler re-

kreationsmöjligheter. Pendlingsstråket, framförallt väg 26 mot Skövde,
ska utvecklas och förstärkas med industriområden. Det ska ske strategiskt
inköp av industrimark utmed väg 26,
både vid Acklingakorset och Suntaksrondellen.
Ekedalen är ett alunskifferområde och
i området finns rödfyr, en restprodukt
från förbränning av alunskiffer. Särskilda försiktighetsåtgärder kan behöva vidtas vid framtida exploatering för

att skydda grundvattnet som annars
kan förorenas vid läckage från alunskifferlager.
Det finns en efterfrågan på geografiskt
spridda och attraktiva tomter för villor
framför allt i Ekedalen.
Ekedalen har ett strategiskt bra läge
utmed ett kollektivtrafikstråk mellan Tidaholm och Skövde. Här finns
också en skola och förskola. I dagsläget finns en påbörjad detaljplan för
nya villatomter i nordöstra Ekedalen.
Kommunen utreder exploatering av
Pinebackar som omfattas av ca 4-6 ha
och ligger i ortens nordvästra del. Området har anslutning genom Järnvägen/
Övertorpsvägen alternativt lokalgata eller väg 2871 (Ekedalen-Kungslena). Utveckling av Ekedalen ska ske
så att kulturmiljöerna värnas, särskilt
i samband med utveckling av turism
runt Ekedalen.
Kommunen verkar för utvecklade cykelstråk, bland annat från Tidaholm
till Ekedalen.

Madängsholm omges av jordbruksmark.

Madängsholm ligger gynnsamt i nära
anslutning till Tidaholm och kommunen har här köpt in mark för framtida
bostadsutveckling. Orten kan utvecklas med fler arbetstillfällen och i framtiden utöka närservicen. Den nya cykelvägen ger möjligheter att cykla på
ett säkert sätt till Tidaholm.

Gamla industrilokaler som minner om den tid då textilindustrin blomstrade i Madängsholm.
ÖP TIDAHOLM • DEL 1 Planförslag
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Småorter
STÄLLNINGSTAGANDE
• Folkabo/Valstad och Fröjered är ytterligare två prioriterade orter för ny bebyggelse.
• Kungslena är inte prioriterad för bostadsbebyggelse men ligger bra strategiskt. .

Till småorterna hör Baltak, Dimbo-Ottravad,Folkabo/Valstad, Fröjered, Gälleberg och Kungslena.
Kommunen ska sträva efter att behålla den service som finns i orterna
så långt ekonomi och befolkningsutveckling tillåter.

Utveckling av de här orterna ska ske
så att kulturmiljöerna värnas, särskilt
i samband med utveckling av turism.

Folkabo/Valstad, Dimbo , Fröjered

Kungslena

I Folkabo kan komplettering med ny
bebyggelse med fördel ske i den norra
delen, där sentida villabebyggelse etablerats i samlad form.

Särskilt hänsyn tas till bevarande av
jordbruksmarken.

Bebyggelsens tidstypiska drag och disposition bör respekteras. Ett restriktivt
förhållningssätt till tillkommande byggnader inom bebyggelse med samlad
gårdsbild bör tillämpas. Ny bebyggelse
bör inte förläggas inom befintlig samlad
gårdsmiljö i närheten av kyrkan.

Vy in mot Folkabo.

Vackra böljande betesmarker och odlingslandskap i trakterna kring Kungslena.
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Kungslena ligger väldigt bra strategiskt sett, men mycket natur- och kulturvärden riskerar att komma i konflikt
med ny bebyggelse. Ett restriktivt förhållningssätt till ny bebyggelse inom
samlad bymiljö bör tillämpas. Tillkommande bebyggelse utförs med hänsyn
till skalan hos befintlig bebyggelse.
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Utveckling på landsbygden
STÄLLNINGSTAGANDE
Landsbygdsutveckling
• Tidaholms landsbygd ska vara en levande del av kommunen med plats för boende, arbete och fritidsaktiviteter.

• Vid planering på landsbygden krävs alltid en genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och bevarande av kultur
miljöer, landskapsbild och naturvärden för rekreation och friluftsliv.
• Vid planering av ny bebyggelse ska särskild hänsyn tas till jordbruksmarken.
• När jordbruksmark tas i anspråk för exploatering intill tätort ska det ske på ett markeffektivt sätt, för att åstadkom
ma en utveckling med stor samhällsnytta.
• Kommunen ska arbeta aktivt med fibernätsutbyggnad på landsbygden.
• Bebyggelsens utformning och placering anpassas till den omgivande landskapsbilden.

Verksamhetsutveckling
• Kommunen är positiv till verksamheter på landsbygden. De prioriterade verksamheterna på landsbygden är sådana
som har koppling till jord- och skogsbruk, turism samt friluftsliv.
• På landsbygden ska utvecklingen av de areella näringarna såsom jord- och skogsbruk samt möjligheten att fortsätta
driva verksamheter som bidrar till en levande landsbygd prioriteras.
• Faktorer som ska tas hänsyn till vid lokalisering av verksamheter på landsbygden är:
• Närheten till väginfrastruktur och kollektivtrafik,
• Möjlighet för anslutning till teknisk försörjning.
• Tillkommande verksamheter ska inte stå i konflikt med kommunens framtida intressen kring bostadsutveckling
eller riskera att ge påtaglig negativ inverkan på befintliga bostäder.
• Hänsyn ska tas till eventuella negativa störningar för omgivningen (exempelvis buller, lukt och tung trafik) samt till
eventuell negativ påverkan för miljön,
• Även bebyggelsens utformning och placering anpassas till den omgivande landskapsbilden.

Bostadsutveckling
• Tidaholms kommun ska underlätta för privata initiativ i byggandet och se positivt på att bygga på landsbygden och
då särskilt med komplettering av bebyggelse i anslutning till befintlig sammanhållen bebyggelse och byar.
• Vid planering av ny bebyggelse ska särskild hänsyn tas till jordbruksmarken.
• Ny bostadsbebyggelse på landsbygden ska i första hand lokaliseras i närheten av kollektivtrafik, koncentreras till
befintliga orter, ha god tillgång till teknisk försörjning samt ha anslutning till kommunalt VA.
• Exploatering av åkermark och produktiv skogsmark samt intill betesmark ska i största möjliga utsträckning undvi
kas. Lämplig mark att bebygga är främst impediment (mark som är olämplig för skogs- eller jordbruk) eller förbus
kad betesmark..
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Utanför Tidaholms centralort bor runt
4 000 invånare vilket motsvarar cirka en tredjedel av kommunens befolkning. En stor del av den kommande
befolkningstillväxten kommer att ske i
centralorten. Landsbygdens erbjudande om en lugn och trygg miljö gör det
dock till en viktig strategi för kommunen att möjliggöra för människor att
bosätta sig även här.
I kommunen finns rika kulturmiljöoch naturvärden, där en stor del är av
riksintresse. Dessa värden är en viktig del av landsbygdens attraktivitet i kommunen. Andra förutsättningar för en levande landsbygd är att det
finns ett livskraftigt jord- och skogsbruk, närhet till samhällsservice, lokala verksamheter samt mötesplatser för
den sociala sammanhållningens skull.
Kommunen ska medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet
med en ökad tillgång till ett varierat boende som passar alla. Kommunen ska arbeta med att skapa attraktiva boendeformer som attraherar såväl
befintliga som nya invånare. Här ingår
att kommunen ska underlätta för privata initiativ i byggandet och se positivt på byggande på landsbygden.
Kommunen ska särskilt prioritera
komplettering av bebyggelse i anslutning till befintlig sammanhållen bebyggelse och byar. En stark attraktionskraft är möjligheten att bo nära
kulturmiljö- och naturmiljövärden.
Kyrkbyar och byar har under äldre tider haft fler invånare än idag och
kommunen eftersträvar att det ska bli
enklare för människor att åter bosätta
sig och leva på dessa platser. Genom
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framtagande av områdesbestämmelser kan höga kulturvärden i kyrkbyarna samtidigt värnas. Städernas omgivande landsbygd ska ses som en del av
stadens ekologiska miljö.
Kommunen ser landsbygden som en
viktig del i att stärka den lokala stoltheten. På landsbygden finns för den
kommunala identiteten viktiga agrara miljöer, industrihistoriska miljöer
och naturmiljöer. Industrimiljöerna är
till stor del lokaliserade till den betydelsefulla Tidans dalgång. Det ska alltid finnas möjlighet till upplevelser på
landsbygden – ”med avstamp i kommunens långa industrihistoria och naturnära läge ska kommunen tillhandahålla ett brett utbud av aktiviteter”.
En förutsättning för boende på landsbygden är goda kommunikationer in
till orterna där servicen finns. För att
öka andelen medborgare som upplever Tidaholms kommun som en bra
plats att bo i och leva på, ska kommunen arbeta för goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen verkar för utvecklade cykelstråk, bland annat från
Tidaholm till Ekedalen.
Vid planering och byggande på landsbygden krävs en genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och bevarande av kulturmiljöer, landskapsbild
och naturvärden för rekreation och friluftsliv. Det krävs även en avvägning
mellan olika intressen hos de som bor
och verkar på landsbygden och de
som tillbringar sin fritid där. Vid konflikter mellan ny och befintlig bebyggelse ska möjligheten till utveckling
av de areella näringarna som jord- och
skogsbruk samt möjligheten att fort-
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sätta driva verksamheter som bidrar
till en levande landsbygd väga tungt.
Nybyggnation av bostäder och verksamheter ska ske med respekt för spår
av äldre tider, befintliga boenden och
verksamheter, natur och djurliv, riksintressen, allmänna intressen samt
framtida generationers möjligheter att
använda landskapet.
Kommunen har tagit fram planeringsunderlag för landsbygdens utvecklingsområden som naturvårdsprogram
och kulturmiljöprogram. Underlagen
specificerar hur miljöerna kan utvecklas med hänsyn till bevarande av dessa
värden. Tillvaratagande av värdena ses
som en förutsättning för en attraktiv
landsbygd att bo på även i framtiden.
Kommunen betonar vikten av fortsatt
goda förutsättningar för att kunna arbeta på landsbygden. Små och medelstora företag som skapar arbetstillfällen på landsbygden är viktiga. I
kommunens södra del, parallellt med
Tidan, löper väg 26 som är ett utpekat
stråk för utveckling av verksamheter. I
närheten av detta stråk finns även tätorterna Ekedalen och Madängsholm
vilka pekats ut för bostadsutveckling.
Jord- och skogsbruket spelar en viktig roll för kommunens näringsliv.
Kommunen ska fortsatt verka för att
verksamheter etableras på landsbygden. Dock ska lokalisering undvikas
som medför inskränkningar i jordoch skogsbruksdriften. I 3 kap. 4 §
miljöbalken anges följande om jordoch skogsbruk: ”Jord- och skogsbruk
är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk
för bebyggelse eller anläggningar en-

dast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse
för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.”
För områden där förlust av jordbruksmark är en förutsättning för exploatering, ska kommunen i planprocessen
utreda vilka kompensationsåtgärder
som blir aktuella. Kompensationsåtgärder kan vara återskapande av den
aktuella biotopen eller naturvärden i
direkt närhet till expansionsområdet,
eller på annan mer lämpad plats inom
kommunen.
Kompensationsåtgärd
kan även vara återskapande av annan
biotop med motsvarande höga naturvärden, eller möjliggörande av etablering av en motsvarande biotop med
höga naturvärden, i direkt närhet eller på annan lämplig plats inom kommunen. Gällande objekt med generellt
biotopskyddade objekt, ska samråd
med länsstyrelsen ske inför val av
kompensationsåtgärd.
Jord- och skogsbruket utför även natur- och kulturvårdande åtgärder i
landskapet. Näringarnas samverkan
med naturvården och kulturvården är
därför en förutsättning för bevarande
av kommunens unika natur- och kulturmiljö och landskapsvärden.
Bevarande av jordbruksmark i förhållande till utveckling av nya bostäder
och verksamheter är en central fråga
för Tidaholm och andra kommuner i

före detta Skaraborgs län. Kommunen deltar därför i ett samarbete som
ska undersöka möjligheterna till gemensam strategi för bevarande av den
mest produktiva jordbruksmarken i
regionen.
En viktig förutsättning för en levande landsbygd är fibernätsutbyggnad.
Detta är nödvändigt för att utveckla
bra boende, entreprenörskap och företagande. Även om en del av befolkningen på landsbygden också verkar
på platsen så har merparten av invånarna sina arbeten inne i tätorterna eller utanför kommunen. Utbyggnaden
av bredband möjliggör för fler landsbygdsbor att distansarbeta, driva företag och e-handla. Tillsammans med
berörda aktörer kommer därför Tidaholms kommun fortsätta arbeta med
fibernätsutbyggnad.

Bygglov och detaljplan
på landsbygden

Kommunen har idag inga antagna
principer för bygglov och detaljplaneläggning på landsbygden förutom
de krav och rekommendationer som
gäller enligt plan- och bygglagen PBL.
Riksintressen ska tillgodoses och hänsyn ska så långt som möjligt tas till
allmänna intressen. Vid detaljplaneläggning, bygglovsprövning och
förhandsbesked kommer Tidaholms
kommun så långt som möjligt tillgodose och bevara landsbygdsmiljöer
som omfattas av riksintressen. Inför
planläggning av sådana områden ska
kulturmiljöutredningar tas fram.
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STÄLLNINGSTAGANDE
Allmänna ställningstaganden
Följande prioriteringsordning av trafikslagen gäller vid all planering
1. Gång- och cykeltrafik
2. Kollektivtrafik
3. Biltrafik
• Det ska vara enkelt och bekvämt att gå, cykla eller resa med kollektivtrafik mellan olika målpunkter.
• Tidaholm ska ha säkra och trygga stråk för att möjliggöra för en stor del av kommuninvånarna att gå, cykla eller
resa med kollektivtrafik.
• Vid planering av nya områden och omvandling av befintliga ska fokus ligga på att skapa säkra och trygga miljöer
för barn, där det möjliggörs att barnen kan gå och cykla på egen hand till skolan.
• Den fysiska miljön ska utformas på så sätt att den blir tillgänglig för alla (t.ex. personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga).

Gång- och cykeltrafik
• Andelen resor med cykel ska öka och som oskyddad trafikant ska man färdas på säkra, attraktiva och tillgängliga
gång- och cykelleder.
• GC-nätet ska byggas ut i centralorten och i de mindre tätorterna. Gång- och cykelvägar från Tidaholms tätort ska år
2030 vara utbyggda till Ekedalen.
• Ny bebyggelse ska planeras så att det finns goda förutsättningar att gå och cykla till arbete, fritidsaktiviteter och
skolor.
• Nya cykelvägar bör i största mån planeras utmed befintliga vägar och busslinjer.
• Stadskärnan i Tidaholm ska anpassas mer efter fotgängare och cyklisters behov.

Kollektivtrafik
• Förutsättningar ska skapas för att fler ska kunna välja att åka kollektivt till arbete och utbildning. Regionala mål
punkter för kollektivtrafik är Falköping, Skövde, Jönköping och Hjo.
• Ny bebyggelse ska planeras så att det finns goda förutsättningar att ta sig med kollektivtrafik till arbete, fritidsakti
viteter och skolor.
• En anpassning av busshållplatser och bussar bör ske i tätorterna, för att underlätta vid av- och påstigning för perso
ner med funktionsnedsättning.

Biltrafik
• Väg 26 och väg 193 är prioriterade avseende kapacitet och trafiksäkerhet då dessa vägar utgör kopplingar för pend
ling mot Skövde och Jönköping respektive Falköping och Hjo.
• En ny knutpunkt mot Ekedalen på väg 26 behöver anläggas.
• En översyn av parkeringssituationen i Tidaholms centrum behöver genomföras, både vad gäller skyltning och reg
lering. Miljön kring parkeringsytorna bör också gestaltas så att de blir mer tilltalande.

Farligt gods
• Räddande regler och säkerhetsavstånd till transportleder för farligt gods som rekommenderas av Trafikverket, Myn
digheten för samhällsskydd och beredskap eller regionala organ som arbetar med farligt gods ska följas.
• I samband med planering av områden inom 150 meter från transportleder för farligt gods, ska risker förknippade
med farligt gods beaktas.
• Om rekommenderade skyddsavstånd inte kan hållas, bör en riskanalys tas fram för att klargöra vilka skyddsåtgär
der som kan bli nödvändiga för att planerad markanvändning ska bedömas som lämplig utifrån risksynpunkt.
• Anläggningar som alstrar trafik med farligt gods bör förläggas utanför befintliga tätbebyggda områden eller plane
rade områden, intill leder där farligt gods transporteras.
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Allmänna
ställningstaganden
För att komma till rätta med den dominans som biltrafiken har och skapa ett hållbart samhälle, krävs en omprioritering mellan trafikslagen så att
oskyddade trafikanters intressen kommer i första rummet, följt av en god
kollektivtrafikförsörjning och i tredje hand biltrafiken. På så sätt ges förutsättningar för att transporternas klimatpåverkan kan reduceras. Med bra
infrastruktur för fotgängare och cyklister och en väl utvecklad kollektivtrafik åstadkoms också bäst tillgänglighet för flest personer i samhället.
Att planera för oskyddade trafikanter
och kollektivtrafikresenärer innebär
att det ska vara enkelt och bekvämt att
nå viktiga målpunkter för fotgängare
och cyklister. Stråken ska vara säkra
och upplevas trygga. Bilisternas hastighet behöver begränsas längs vissa gator och vid gång- och cykelpassager för att uppnå god trafiksäkerhet.
Trygghetsaspekten kan tillgodoses till
exempel genom god belysning, begränsning av skymmande buskage
och befolkade gång- och cykelstråk.
Vid planering bör man även tänka på
att detaljeringsgraden och möjligheten
till variation och intryck längs stråken
påverkar hur en promenad upplevs.
Genom säkra och trygga gång- och cykelstråk ges barn möjlighet att färdas
på egen hand till och från skola och fritidsaktiviteter. Detta är viktigt för barnens utveckling och frigörelse men
även för att ge en vana att gå eller cykla i vardagen, vilket i sin tur kan påverka transportmönstret senare i livet.
Den fysiska miljön ska även utformas
så att den blir tillgänglig för alla, även
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tydlighet i
vägvisning, slät markbeläggning för
att förhindra snubbelolyckor, ledstråk
för synskadade är exempel på åtgärder
som kan öka tillgängligheten.

Gång- och cykeltrafik
Enligt de cykelplaner för Tidaholms
kommun som antogs 2011 och Tidaholms tätort från 2017, har kommunen
som mål att andelen cykelresor i kommunen ska öka. Man har även en vision om att det ska vara naturligt att
gå, cykla eller köra moped vid korta
resor till och från arbetsplatser, skolor, fritidsanläggningar och centrum.
Gång- och cykelvägnätet bör vara väl
utbyggt, så att det är tryggt och säkert
för oskyddade trafikanter att färdas i
trafiken. Utbyggnaden av gång- och
cykelvägnätet behöver följa de antagna cykelplanerna.
Gång- och cykelförbindelse finns idag
mellan Tidaholms tätort och Madängsholm, och ett mål för föreliggande ÖP
är att gång- och cykelvägar ska vara
utbyggda mellan Tidaholms tätort och
Ekedalen år 2030. Man ska skapa ett
sammanhängande gång- och cykelvägnät mellan bostad - skola - arbete fritidsaktiviteter. De ska skapas både
inom och mellan orterna i kommunen.
Nya bostadsområden ska lokaliseras
så att det blir enkelt att förflytta sig
till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Nya cykelbanor bör anläggas
i anslutning till befintlig infrastruktur. Genom att ansluta cykelvägar till
busshållplatser skapas möjligheter till
skol- och arbetspendling med kollektivtrafik. På detta vis utgör cykling en
del av sträckan mellan hemmet och
målpunkten.
Det är viktigt att gång- och cykelnätet håller hög trafiksäkerhet både längs
sträckor och vid passager av gator.
Även tryggheten är en viktig faktor
för att människor ska välja att gå eller
cykla. Det kan handla om belysning,
ökade siktförhållanden mm. Dessa
aspekter ska beaktas vid nyanläggning
av gång- och cykelvägar. En översyn
av det befintliga nätet behövs också. I
översynen ska även barns, äldres och
funktionshindrades behov vägas in.
ÖP TIDAHOLM • DEL 1 Planförslag
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Även om det finns relativt gott om
gång- och cykelbanor i Tidaholms
tätort behöver stadskärnan vidareutvecklas så att dess miljöer anpassas
mer utifrån de oskyddade trafikanternas behov. Det kan gälla en utbyggnad
av GC-nätet, fler passager men också hastighetsbegränsningar och en gestaltning som signalerar att fotgängare
och cyklister prioriteras. I Framtidsplan 2020 föreslås att delar av Västra
Drottningvägen miljöanpassas, från
Centralplatsen till infarten vid godsmagasinet. Vägen blir därmed mer anpassad för människor. Bilisterna ska
köra på de gåendes villkor.
Nya cykelparkeringar behöver anläggas på strategiska platser i kommunen
och genom orterna. Befintliga uppställningsplatser för cyklar behöver
ses över för att möta nuvarande och
kommande behov.

Kollektivtrafik

Den övergripande strategin för kollektivtrafiken är att se till att kommunikationerna stödjer studier, arbete och boende. Kommunen arbetar för att få en
större turtäthet mot de större pendlingsorterna Skövde, Falköping, Jönköping och Hjo. Målsättningen är att ha
goda kommunikationer och aktivt driva,
stödja och delta i utvecklingen av en god
infrastruktur.
Vid planering av nya bostadsområden
bör bebyggelsen koncentreras till platser där det är möjligt att upprätthålla
kollektivtrafik med så pass god turtäthet att arbets- och skolpendling är möjlig. På så sätt kan kollektivtrafiken utgöra ett alternativ till bilen för dagliga
transporter. Strategiska platser kan också skapas utmed viktiga regionala kollektivtrafikstråk där omstigning kan ske
mellan buss, bil, gång- och cykeltrafik.
För lokaltrafiken är målet att uppnå en
bra samplanering av linjetrafik, skolskjutstrafik, närtrafik, och färdtjänst i
28
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landsbygdsområden med svagt resandeunderlag.
Utredningen Kollektivtrafik som norm
– vad behöver göras? från dåvarande
Vägverket 2009 anger riktvärden som
kommunen vill arbeta för att nå gällande rimliga gångavstånd till/från bostads- och arbetsplatsområden. Högsta
rekommenderade gångavstånd redovisas i tabellen nedan:
TABELL
GÅNGAVSTÅND TILL HÅLLPLATS
Typ av
bebyggelse

Gångavstånd
hållplats

Flerbostadshus,
mer än 3 vån

400 m

Flerbostadshus,
högst 3 vån

500 m

Radhus

700 m

När nya bostadsområden planeras bör
där det är möjligt hänsyn tas till ovanstående riktvärden.
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig
för alla, så långt det är möjligt. Kommunen ska därför arbeta för att få en
fullständig anpassning av busshållplatser och bussar för att underlätta vid av- och påstigning för personer
med funktionsnedsättning.

Biltrafik

Tidaholm är med sitt geografiska läge
och avsaknaden av järnväg, beroende av att riksväg 26 till Jönköping och
Skövde håller en hög tillgänglighet
och standard för såväl transporter av
gods som goda möjligheter att arbetspendla. Riksvägen är också av stor
betydelse för såväl turism som fjärrtransporter, något som kräver att vägen ges hög prioritet i det nationella
vägsystemet. En god standard måste
även upprätthållas för väg 193 då den
med sin sträckning mot Falköping och
Hjo spelar en viktig roll för arbetspendlingen till dessa orter.
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Ett mer kunskapsintensivt näringsliv är beroende av större lokala arbetsmarknader. En förutsättning för
att vidga arbetsmarknaden är att det
finns bra kommunikationer för att ge
invånare möjlighet till en större arbetsmarknad men även för att attrahera kompetent arbetskraft att arbeta
i kommunen.

Farligt gods

Det är därför av stor vikt att väg 26
håller en god standard och kapacitet.
Vid en utbyggnad av Ekedalen ökar
belastningen av korsningarna väg 26/
Acklingavägen/Egnahemsvägen och
väg 26/Övertorpsvägen. Idag saknar
den norra korsningen vänstersvängfält
vilket ger den en låg standard. För att
säkra både trafiksäkerhet och kapacitet
bör någon av korsningarna byggas om
för att utgöra en tydlig knutpunkt. Vidare utredningar krävs för att kartlägga
vilken av korsningarna som är lämpligast att utveckla. Exempel på åtgärder
är cirkulationsplats alternativt vänstersvängfält för väg 26/Övertorpsvägen.

Bostäder, samlingslokaler eller annan
bebyggelse där människor vistas bör
inte lokaliseras alltför nära transportleder där farligt gods transporteras. I
de fall där bebyggelse är lokaliserad
längs transportleder ska lämpliga varningssystem finnas och trafiken vid
olyckor och andra störningar kunna
styras om till omledningsvägar.

För dagligvaruhandeln är det nödvändigt att det finns gott om parkeringsplatser, samt att dessa är lätta att nå
med bil. Detta får dock inte ske på bekostnad av miljön eller fotgängares och
cyklisters trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trivsel. Dagens regleringar av parkeringarna i Tidaholms centrum varierar stort vilket ger en otydlighet. Detta behöver ses över liksom skyltningen
till parkeringarna. Med en tydlig skyltning kan onödig söktrafik inom stadskärnan undvikas. Vidare är det viktigt
att miljön runt parkeringsplatserna och
stråken till mål i stadskärnan utformas
så att dessa blir tilltalande.
Möjligheten att köra bil i centrala Tidaholm är en viktig konkurrensfördel
i regionen och kommer även i framtiden att tillåtas. Prioriteringsordningen mellan färdsätten innebär dock att
gång- och cykeltrafiken ges företräde
vid planeringen och biltrafiken tillåts
på gång- och cykeltrafikanters villkor.

Rekommenderade leder för transport
av farligt gods bibehålls som idag.
Väg 26 är rekommenderad primärväg
för transport av farligt gods. Rekommenderad sekundärväg omfattar Egnahemsvägen, Västra, Södra och Östra ringvägen i Tidaholms tätort.

Hänsyn till farligt gods ska tas vid
planering inom 150 meter från farligt godsleder. Detta riskhanteringsavstånd samt zoner för möjlig användning redovisas i Riskhantering i
detaljplaneprocessen - Riskpolicy för
markanvändning intill transportleder
för farligt gods, framtagen av Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och
Västra Götalands län 2006.
Olyckor i samband med transporter av
farligt gods kan medföra stora skador på människor, djur, miljö och egendom. Säkerheten vid transporter regleras av internationella och nationella
bestämmelser där tillverkare, chaufförer och godsmottagare har ett stort ansvar.

Funktionellt prioriterat
vägnät

Kommunen ser inga konfliker mellan
föreslagen utveckling och det funktionellt prioriterade vägnätet i kommunen, det vill säga väg 26, 193 och 47.
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Utveckling av verksamheter
STÄLLNINGSTAGANDE
Verksamhetsutveckling
• Vid all planering och etablering av verksamheter ska hänsyn tas till befintliga natur- och kulturvärden och befintlig
bebyggd miljö
• Kommunen ska ha en hög mark- och planberedskap i centrala tätorten Tidaholm i syfte att främja en positiv ut
veckling av näringslivet.
• Verksamhetsområden ska utvecklas längs en del av väg 26, vilken fungerar som en nerv för företag och kopplar
mot E20. Dock är det viktigt att planera för förbättrad infrastruktur vid utbyggnad av verksamheter.

Enligt visionen för 2030 bör Tidaholms kommun arbeta för att fler
människor ska kunna leva och bo
inom kommunens gränser. Stadens
bebyggelseutveckling ska ses som ett
viktigt konkurrensmedel gentemot
kringliggande kommuner beträffande företagsetableringar. En livskraftig
och attraktiv stad är en förutsättning
för hela kommunens utveckling. Det
som händer i staden är positivt för alla
som bor i kommunen.
Tidaholm vill verka för att nya industriföretag och verksamheter ska etablera sig i kommunen. Genom att avsätta mark för industriverksamheter
och möjliggöra att fler företag vill etablera sig i kommunen kan nya arbetstillfällen skapas. Fler arbetsplatser kan
också leda till att stadens unga kan
känna att det är möjligt att få ett arbete
som de trivs med utan att behöva söka
sig till en större ort.
Utmed en del av väg 26, mellan Acklinga och Suntaksrondellen, är ett
stråk särskilt utpekat för utveckling
av industri och verksamheter. Detta
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erbjuder goda kommunikationer med
regionen i stort och knyter an till befintliga verksamhetsområden i västra tätorten och Egnahemsvägen. Att
kombinera denna utveckling med
framtida utbyggnad av väg 26 innebär
en utmaning. Idag finns ett stort antal
av- och påfarter på sträckan, både använda och icke använda. Ambitionen
är därför att skapa en plan för att optimera situationen och minska antalet
av- och påfarter, också med utvecklat verksamhetsområde. Det är rimligt
att tro att det på en framtida utbyggd
vägsträcka finns två säkra och effektiva avfarter utöver Acklinga och Suntaksrondellen. Det är bra om om Trafikverket har med detta i sin planering.

Störande verksamheter

De goda förbindelserna till E20 i norr
bör beaktas samtidigt som ny infrastruktur utvecklas i takt med att nya
verksamheter skapas

Verksamheter som kan innebära miljörisker ska, med hänsyn till bostäder
och känsliga naturområden, lokaliseras där miljöpåverkan blir så liten som
möjligt. Anläggningar som alstrar trafik med farligt gods ska förläggas utanför tätbebyggda områden och intill
väg 26 där farligt gods tillåts att transporteras.

All utveckling av näringslivet bör planeras med särskilt hänsyn till befintlig bebyggelse och de kultur- och naturvärden som finns inom kommunen.

Vissa verksamheter påverkar människors hälsa och upplevda livskvalitet negativt. Dessa verksamheter genererar ofta mycket transporter med
tung trafik som kan ge upphov till buller, föroreningar och vibrationer. Det
är därför inte lämpligt att dessa lokaliseras i närheten av bostäder. Verksamheter som hanterar miljöfarliga
ämnen kan, utöver en negativ påverkan på omgivningen, medföra risk för
brand eller olyckor och kan därför utgöra en stor fara för närliggande områden. Den här typen av verksamheter
ska därför lokaliseras långt ifrån bostäder, skolor, förskolor och andra lokaler där människor vistas.
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Lokalförsörjning
STÄLLNINGSTAGANDE

• Ett lokalförsörjningsprogram för kommunal verksamhet ska upprättas och regelbundet revideras. Ställning till dess
aktualitet ska tas under varje mandatperiod.
• Kommunala lokaler ska kunna samnyttjas då det är möjligt.
• Tillkommande skolor och förskolor bör lokaliseras i områden intill parker eller grönområden, gärna med bilfria eller
gångfartszoner, för att skapa en trafiksäker miljö från och till bostadsområden.
• Seniorbostäder och bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning bör lokaliseras nära
Tidaholms centrum eller i lägen med närhet till både offentlig och kommersiell service samt kommunikationer.

För att människor ska kunna leva och
bo i Tidaholm är det viktigt med bra
skolor inom kommunen. För att säkerställa en god skola har kommunen
som ambition att ett lokalförsörjningsprogram för skolor och förskolor ska
upprättas. Programmet ska sedan uppdateras under varje mandatperiod. En
viktig aspekt i programmet ska vara
att lokaler ska kunna samnyttjas för att
få ut mest effekt av respektive lokal.
Nya skolor och förskolor bör planeras i anslutning till lokala parker eller
grönområden, gärna med bilfria gångfartszoner för att skapa än säkrare miljöer. Möjligheten att anpassa kollektivtrafik till utbildningsmöjligheterna
i Tidaholm är en viktig faktor vid val
av lokalisering av nya skolor, speciellt utbildning i de högre skolåldrarna.
Vid lokalisering av förskolor prioriteras främst tillgänglighet via gång- och
cykelvägar.

Byggande av bostäder för äldre och
för personer med vårdbehov inom
kommunen ska planeras. Det innebär
dock en utmaning att bedöma hur stort
behovet av seniorboende kommer att
vara framöver. Seniorbostäder och
särskilda boenden för äldre ska lokaliseras så nära Tidaholms centrum som
möjligt eller i lägen nära kollektivtrafik samt kommersiell och kommunal
service. Detta är viktigt för att äldre
ska ha närhet till service och därmed
så länge som möjligt kunna leva ett
aktivt liv.
Viktiga faktorer vid planering av
dessa boenden är tillgång till anpassad utemiljö, närhet till kommersiell
service, kommunikationer, tillgång till
träffpunkter samt närhet till primärvård och hemtjänst. Det är också viktigt var i kommunen sådana boenden
placeras: till exempel kan utredas om
efterfrågan är större i tätorterna än utanför dem.
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Utveckling av kultur, idrott, folkhälsa
och turism

120

STÄLLNINGSTAGANDE
• Folkhälsa ska vara prioriterat.
• Lokaler och anläggningar för kultur och idrott ska lokaliseras i strategiska lägen och vara tillgängliga för gående och
cyklister.
• Lokaler för kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter ska samutnyttjas då det är möjligt.
• Satsningar på idrott, kultur och friluftsliv ska göras, så att tillgängligheten och utbudet bibehålls eller förbättras.
• Tidaholm ska vara attraktivt och locka framtida boende – Ett Levande Tidaholm.
• Viktiga grönområden för friluftsliv och rekreation ska tydliggöras samt ska kopplas samman med gång- och cykel
vägnätet.
• Tidaholms kommun ska arbeta för att öka attraktiviteten och kvaliteten hos populära turistdestinationer.

Kultur, idrott och folkhälsa stadskärna ska utvecklas mot en mer Lokaler och anläggningar för idrott
Tidaholm har redan idag ett rikt föreningsliv med många aktiva föreningar.
Genom att satsa än mer på idrotts- och
kulturlivet har Tidaholm ambitionen
att vara en aktiv kommun där folkhälsan prioriteras och där människor vill
bo. Genom att satsa på människor och
deras aktiviteter vill Tidaholm skapa
en attraktiv och levande kommun.

En attraktiv och välbesökt stadskärna
bidrar också till en rad mjuka värden.
Det kanske viktigaste handlar om den
livskvalitet som människor får av att
vistas i en upplevelserik miljö och av
att träffa andra människor. Stadskärnan håller i allt högre utsträckning på
att bli en plats för folkliv, för mänskliga möten och för kultur. Tidaholms
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upplevelserik plats där det personliga mötet sätts i fokus. Småskaligheten
ska tillvaratas som en resurs.

Gamla torget i Tidaholm är stort till
ytan vilket ger det en tydlig roll som
en samlingspunkt i staden. Tidans roll
i stadskärnan ska förstärkas och tydliggöras – människor dras till vatten
och mötesplatser utmed vatten är en
tillgång för en stad. Stråken behöver
knyta samman stadskärnan med Tidan, Vulcanön och Turbinhusön med
dess kulturmiljöer och besöksmål.
Café- och restaurangkulturen är viktig
för det sociala livet i en stad och den
behöver tillvaratas. Det kan göras av
befintliga företagare eller genom nyetableringar.

och kultur ska kunna samnyttjas samtidigt som tillgängligheten till lokalerna ska vara hög. Idrottsverksamhet
kan lokaliseras vid exempel Rosenbergsområdet. För att säkerställa tillgängligheten är det viktigt att framtida
anläggningar planeras i centrala lägen
med god tillgång till kollektivtrafik
och gång- och cykelstråk.
I samband med att en stad växer, behövs plats för idrott, rekreation, lekplatser, bollplaner och sporthallar som
kan nyttjas över olika årstider. Tidaholm har god kapacitet i befintliga idrotts- och kulturanläggningar, en
kapacitet som bedöms räcka till också när befolkningen ökar. I takt med
att kommunen växer måste dock sats-
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ningarna inom idrott, kultur och friluftsliv öka så att tillgängligheten och
utbudet bibehålls. Samhällsplanering
som ger förutsättningar för ett variationsrikt boende med plats för rekreation och hållbara kommunikationer är
ett annat sätt att främja och ge möjligheter till rörelse i vardagen.
Kommunens invånare ska ha nära till
naturen. Viktiga grönområden för friluftsliv och rekreation ska ha tydliga
entréer samt ska kopplas samman med
gång- och cykelvägnätet.

Turism

Turismen är en viktig inkomstkälla för
Tidaholm och skapar många arbetstillfällen. Kommunen ser även turistnäringen som en viktig del i att skapa en
attraktiv kommun. De kommersiella
gästnätterna uppgick år 2017 till strax
över 80 000. Antal gästnätter som
SCB registrerar bygger på uppgifter
som lämnas in av boendeanläggningar
som hotell, vandrarhem, stugbyar och
campingplatser.
Sommarmånaderna verkar vara de mest turistintensiva i Tidaholms kommun. I juli månad 2017 uppmättes till exempel 27
procent av det totala antalet gästnätter under hela året. En övervägande
majoritet, 84 procent, av de övernat-

tande i Tidaholms kommun hade rest
dit från övriga delar av Sverige. Andelen utländska gästnätter uppgick till
16 procent.
Då turistnäringen är stark i Tidaholms
kommun finns grundförutsättningarna
för näringen att expandera ytterligare. Framförallt bedöms fler besökare
kunna lockas inom kultur- och naturturism. Genom att locka till sig besökare med intresse för kultur och natur
möjliggörs också satsningar på dessa
områden som i sin tur kan stärka den
lokala identiteten ytterligare.
Turistnäringen kan bli ett viktigt utvecklingsområde i samverkan med
grannkommunerna. Ett exempel är
det pågående samarbete Outdoor Hökensås där de fyra kommunerna Hjo,
Habo, Mullsjö och Tidaholm samarbetar för att utveckla turismen inom
Hökensås. Tillsammans vill man skapa unika och gemensamma erbjudanden för turister.

holms kommun berättar en del av bygdens historia. Tidaholms kommun kan
utveckla fler cykelleder tillsammans
med grannkommunerna där det finns
stora och sammanhängande kulturhistoriska värden.
Satsningar på kultur- och matupplevelser ses som särskilt viktiga, då ett
rikt kulturliv ökar kommunens attraktivitet. Ytterligare ett viktigt mål är att
tillhandahålla tydligare information
och bättre möjligheter för turister att
ta del av kommunens turisterbjudanden.
Attraktiva besöksmål som Hellidens
slott, Hömb radby och Tidaholms
konsthall är några besöksmål inom
kulturturism som bör lyftas fram.

Kommunens kulturlandskap bör i
sin helhet betraktas som en strategisk resurs. Särskilt intressant i sammanhanget är Kungslena, Suntak och
Östra Gerum, vilka har några av de
förnämsta medeltidskyrkorna i länet.
Samtliga socknar i kommunen är kända sedan medeltiden. Byarna i Tida-
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Utveckling av grön- och vattenområden
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STÄLLNINGSTAGANDE
• Grönområden i Tidaholms tätort ska bevaras, förvaltas och utvecklas.
• Grönstrukturplan och gestaltningsprogram ska tas fram.
• Tätortsnära gröna områden längs Tidan, i norra delen av staden nära Natura 2000-område samt Hellidsberget ska
utvecklas som ett grönstråk.
• Tidan ska vara ett stråk genom staden.
• Kommunen ska fortsätta medverka till utvecklingen av turism, kultur och friluftsliv på Hellidsberget.
• En del av Hökensås ska utgöra ett utpekat tyst område vilket ska vårdas.
• Kommunen ska arbeta med att förbättra vattenkvalitén i sina sjöar och vattendrag. Tidan är särskilt prioriterad.

Tidaholmsbygden har en vacker natur vilken fyller en viktig funktion för
hälsa och rekreation samt för landskapsbild och den biologiska mångfalden. Detta utgör förutsättningar
som man måste ta hänsyn till när man
ska planera för framtiden i Tidaholm.
Den fysiska planeringen kan här användas som styrmedel och kommunen har en nyckelroll för att en god
och hälsosam miljö ska uppnås i tätorter och i övrig bebyggelse. Tidaholms kommun ska som ett led i detta ta fram en grönstrukturplan och ett
gestaltningsprogram för kommunen.
I en grönstrukturplan beskrivs naturområden och dess värden samt redovisas ställningstaganden och riktlinjer
gällande kommunens grönstruktur. En
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grönstrukturplan spelar en viktig roll
i arbetet med den fysiska planeringen och fungerar som en fördjupning
av översiktsplanen som kompletterar
översiktsplanens ställningstaganden.
Ett gestaltningsprogram är en samling
riktlinjer för utformning av det offentliga rummet som utgörs av gator, torg,
grönytor, allmänna platser och parkeringsytor. Gestaltningsprogrammet
omfattar även exempel på materialval,
formspråk och färgsättning. Dessa ska
tjäna som riktlinjer när man bygger
nytt eller ändrar byggnaders utseende.
Genom detta kan det offentliga rummets identitet och förmåga att fungera
som sammanhållande element i området förstärkas.

Tätortsnära natur

Avseende natur-, park- och vattenområden finns det i Tidaholms kommun
ett varierat utbud av intressen som det
är angeläget för kommunen och dess
invånare att bevara, skydda och utveckla. Stadens parker och grönområden fyller en social funktion för alla
grupper i samhället. Grönstrukturer
är även viktiga ur miljöperspektivet
och bidrar till att växter och djur har
en chans att utvecklas och överleva i
stadsmiljön. Detta ska beaktas i den
kommunala planeringen. För att främja barns och ungdomars motorik och
hälsa är det viktigt att värna om gröna ytor för deras lek och rörelsebehov.
Stadsparken, Kyrkparken, Strandpro-
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menaden, Turbinhusön, Bruksvilleparken, Stallängsskogen samt Tidans
blågröna stråk utgör särskilt uppskattade miljöer. Dessa är värda speciell
omsorg för att behålla och förädla värdena för framtiden.
Den tätortsnära naturen är en resurs,
inte minst ur ett folkhälsoperspektiv.
En stor del av den planerade utvecklingen i kommunen kommer att ske
i Tidaholms tätort. Vid exploatering
av nya områden är det viktigt att hålla kvar småstadskänslan med närheten
till grönområden samt att grönområden i staden bevaras, förvaltas och utvecklas.
Föreslagna utbyggnadsområden utanför Tidaholms tätort innefattar Ekedalen, Madängsholm, Fröjered och
Folkabo. Vid förtätning och då tätorterna växer är det viktigt att sträva efter att bevara och utveckla exempelvis
skogs- och naturmark samt parker och
alléer i eller i anslutning till tätortsbebyggelsen. På så sätt kan grönområden göras mer attraktiva och fungera som en större tillgång för invånarna
med varierande rekreationsmöjligheter. Hellidsberget utgör ett viktigt tätortsnära grönområde där kommunen
ska prioritera utvecklingen av turism
och friluftsliv.
Gröna samband

Viktiga gröna samband ska i hög grad
behållas. I det kommande översiktliga planeringsarbetet ämnar kommunen bevara en sammanhållen grönstruktur samt utveckla gröna stråk inom
och mellan tätorter och grönområden.
Detta underlättar rörelsen mellan grönområdena. Grönstråken i form av exempelvis promenadvägar fyller vidare
en mycket viktig funktion som spridningskorridorer för växt- och djurlivet och för att stärka kopplingar för
gående och cyklister. Annan markan-

En del av Hökensås är av kommunen utpekat som tyst område.

vändning ska här undvikas. Speciellt
viktiga gröna korridorer är bland annat stråket längs med Tidan genom
Tidaholms tätort samt sträckan norrut mot Natura 2000-området Edslyckan-Kobonäs.
Översiktsplanen pekar ut viktiga gröna stråk mellan kommunens västra och
östra delar. Tanken är här inte att styra utvecklingen till specifika åtgärder.
Istället ligger fokus på att uppmuntra

till åtgärder som på olika sätt kan skapa samband mellan områdena. Dessa
samband kan handla både om tillgänglighet för medborgarna i form av leder
och djur- och växtlighetens möjlighet
att utvecklas i sammanhängande natur- och vattenområden.
Tyst område

Tystnaden är en viktig resurs som bedöms bli en bristvara i framtiden. Tys-
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ta områden avser vidare sammanhängande områden som är relativt fria från
störningar i form av buller från bland
annat trafik och industri. I länsstyrelsens rapport Tysta områden i Västra
Götalands län definieras ett tyst område
som ett område med en ekvivalent (genomsnittlig) ljudtrycksnivå understigande 30 dBA från olika typer av samhällsbuller. I Tidaholms kommun utgör delar
av Hökensås ett sådant utpekat tyst område, se karta ovan. Det aktuella området är idag allmänning och omfattas av
både riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftslivet. Sammantaget
utgör området på Hökensås en värdefull tillgång för både kommuninvånare
och människor som besöker Tidaholms
kommun, nu såväl som i framtiden, och
ska därför tas till vara och skyddas vid
exploatering. Kommunen har för avsikt
att utveckla turismen på Hökensås, under förutsättning att det sker med hänsyn till direktiven för det tysta området
samt de naturvärden som återfinns i och
är unika för området.

Blågrön infrastruktur

Ån Tidan rinner genom hela Tidaholms tätort och utgör ett viktigt inslag av värde för kommunens invånare. Stråket längs med Tidan skapar en
blågrön infrastruktur som är betydelsefull ur ett såväl rekreationellt som
biologiskt perspektiv. Kommunens
mål är att öka tillgängligheten till Tidan och att länka samman befintliga
promenadstigar och grönområden. De
många befintliga värden som är förknippade med Tidan ska tas tillvara
och stråket längs med ån ska utvecklas och stärkas. Det ska här vara möjligt för gående att ta sig från ringleden
utmed Tidan längs ett obrutet stråk.
Miljökvalitetsnormer

Såväl ytvatten som grundvatten är viktigt för ekologiska system och för vattenförsörjningen. Tillgång till rent vatten är av stor vikt för människan och
en resurs vi måste skydda och hushålla med. Översiktsplanen tar hänsyn

till miljökvalitetsnormer, MKN, för
vatten i avvägningar om lämpligaste markanvändning. Översiktsplanen
ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och underlätta
ställningstaganden i områden som har
sämre vattenkvalitet eller där det finns
risk att miljökvalitetsnormerna för
vatten inte uppnås. Tidaholms kommun ska här arbeta aktivt med att förbättra vattenkvaliteten i kommunens
sjöar och vattendrag så att miljökvalitetsnormerna uppfylls.
Kommunen har för avsikt att samtliga
utvecklingsområden som kräver planläggning ska kunna anslutas till det
kommunala vatten- och avloppsnätet. På så sätt säkerställs en långsiktigt hållbar hantering av avloppsvatten
samt dricksvatten av god kvalitet. För
bebyggelse som inte omfattas av detaljplan säkerställs att MKN uppfylls
i bygglovet.

Stråket längs med Tidan är betydelsefullt ur ett såväl rekreationellt som biologiskt perspektiv.
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Teknisk försörjning
STÄLLNINGSTAGANDE
Dricksvatten
• Kommunens invånare ska ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet. För att säkra dricksvattenförsörjningen i kom
munen bör reservvattentäkter med tillräcklig kapacitet utses.

Vatten och avlopp
• Kommunen ska ta fram en VA-plan.
• Kommunen ska sträva efter att en större andel av bostadsbeståndet ska vara anslutna till det kommunala VA-syste
met.
• Planlagd mark för bostäder ska ha möjlighet till kommunalt vatten och avlopp.
• En förutsättning för att få bygglov är att det går att lösa vattenförsörjningen och avloppshanteringen på ett säkert
sätt med hänsyn till skydd för människors hälsa och miljön.
• Områden med sammanhållen bebyggelse ska så långt som det är möjligt ha gemensamma eller kommunala vat
ten- och avloppsanläggningar.

Dagvatten
• Kommunen ska ha en dagvattenpolicy.
• Arbetet med dagvattenhanteringen ska ingå i planeringens olika skeden, från översiktsplanering till drift och under
håll av färdig anläggning. Berörda aktörer ska medverka i rätt skede av processen.
• Risker relaterade till skyfall ska beaktas vid planering och exploatering.
• Dagvattenhanteringen ska bidra till en attraktiv stadsmiljö. Anläggningarna ska vara kostnadseffektiva.
• Bebyggelse och dagvattenhantering ska anpassas efter platsens förutsättningar. Mark och vegetation ska utnyttjas
för fördröjning och rening.
• Dagvatten ska tas om hand så nära källan som möjligt genom att dagvattnet infiltreras, renas och fördröjs på res
pektive fastighet.
• Kommunen ska verka för att så lite orenat dagvatten som möjligt når Tidan.

Avfallshantering
• Tidaholms kommun ska ha en väl fungerande, resurseffektiv avfallshantering.
• Sortering av matavfall ska påbörjas.
• Tidaholms kommun utreder möjligheten till gemensamma kvartersnära sopinsamling.

Fjärrvärme, el och bredband
• Kommunen ska sträva efter att fasa ut fossila bränslen för uppvärmning av bostäder och verksamheter. Detta är i
linje med Västra Götalands klimatstrategi som har som mål att vara fossiloberoende år 2030.
• Kommunen ska sträva efter att en ökad andel av bostadsbeståndet i Tidaholms tätort värms upp med hjälp av
fjärrvärme. Vid lokalisering av ny bebyggelse och vid ombyggnad av större byggnader i Tidaholms tätort ska förut
sättningarna för anslutning till fjärrvärme prövas.
• Andelen förnybar energi i kommunen ska gradvis öka och energianvändningen ska minimera sin påverkan på mil
jön.
• Kommunen ska verka för att alla hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt och effektivt bredband.
• Tidaholms kommun ska vid alla renoveringar och nybyggnationer av sina fastigheter montera solceller där det är
tekniskt och ekonomiskt försvarbart.
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Dricksvatten

I dagsläget är vattenkapaciteten tillräcklig men för att säkra dricksvattenförsörjningen i kommunen bör reservvattentäkter med tillräcklig kapacitet
utses. Reservvatten till Källefallsvattnet behövs.
Källefall omfattas av skyddsområde
för dricksvatten.

Vatten och avlopp

Det är viktigt att värna om kommunens vatten när bebyggelsen växer
och kommunen får fler invånare. Invånarna i Tidaholms kommun ska ha
tillgång till dricksvatten och avloppshantering av god kvalitet.
En VA-plan för kommunen ska upprättas.

Dagvatten

Klimatscenarierna indikerar att nederbörden under de kommande 100 åren
förväntas öka, vilket kan leda till ökade flöden och förhöjda vattennivåer i
vattendragen. Det kan innebära att riskerna för översvämningar, ras, skred
och stranderosion ökar.
Både Tidans och Vammans vattensystem har höga vattennivåer vid långvariga och häftiga regn samt vid riklig
snösmältning. Norr om tätorten och
mot Fröjered omges Tidan delvis av
låglänta översilningsmarker.
SMHI har på uppdrag av Räddningsverket år 2015 gjort en översiktlig översvämningskartering längs Tidan. Karteringen redovisar risknivåer
vid ett 100-årsregn, som uppnås eller överträffas i genomsnitt en gång
på 100 år, samt en maxnivå baserad
på dimensionsberäkning från dammar
i riskklass ett. Syftet med karteringen
är att identifiera områden där kommunen behöver överväga särskilda åtgär38
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der för att möta översvämningsrisker.
Utifrån befintliga antaganden och ingångsdata bedömdes broar vid Ettak, Baltak samt ett flertal broar i Tidaholms tätort och samtliga dammar
översvämmas vid 100-årsflöden. Det
är viktigt att beakta eventuella översvämningszoner vid planering och
tillåtelse av ny bebyggelse.
Kommunen avser ta fram en dagvattenpolicy i samband med upprättande av VA-plan. Policyn ska utgå från
kommunens ställningstagande gällande dagvattenhantering, till exempel att hanteringen ska anpassas efter
platsens förutsättningar och att dagvatten ska tas om hand så nära källan
som möjligt. I de fall där plats för gemensam dagvattenhantering inte anvisats av kommunen, ska tillkommande dagvatten till följd av planläggning
fördröjas och omhändertas inom varje fastighet.

Avfallshantering

Det är viktigt att ha en fungerande avfallshantering i kommunen. Nuvarande återvinningscentral är tillräcklig
men med ökad befolkning kan behövet av avfallshantering öka. En utredning av det framtida behovet är därför lämplig.
EU:s avfallshierarki, avfallstrappan
som den också kallas, symboliserar
graden av resurshushållning. Ju högre upp i trappan, desto bättre tar man
vara på resurserna och minskar belastningen på miljön. Avfallstrappan har
fem nivåer: minimera, återanvända,
återvinna, utvinna energi och deponera. Tidaholms kommun ska verka i
linje med avfallshierarkin. Det är viktigt att verka förebyggande för att minimera resursanvändningen och undvika att bidra till avfall. Deponering är
det sämsta alternativet och ska försöka undvikas.
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El- och energiförsörjning

Kommunens övergripande strategi är
att energiförbrukningen till större delen tryggas genom bioenergi, sol, vind
och vatten. Övergång till fjärrvärme
är ett alternativ för ett mer miljövänligt uppvärmningssystem och kommunen ska sträva efter att en ökad andel
av bostadsbeståndet i Tidaholms tätort värms upp med hjälp av fjärrvärme.
Fjärrvärme är en driftssäker och miljövänlig form av värme som produceras
centralt i ett värmeverk och transporteras direkt till konsumenten. Möjligheten att ansluta sig eller bygga ut
fjärrvärmenätet ska beaktas vid exploatering och ombyggnad i tätorten. Utbyggnad av fjärrvärmenätet utanför Tidaholms tätort är i dagsläget inte en
prioriterad fråga. Bakgrunden till detta
är att en viss bebyggelsetäthet krävs för
att driften ska vara ekonomiskt hållbar.
Det är viktigt att såväl regionnät som
lokalnät kan klara ett ökat behov vid
exploatering och utbyggnad i kommunen samt en framtida utbyggnad
av vindkraft. Kraftledningarna kommer i samband med utbyggnaden av
vindkraftverk att uppgraderas till 130
kV-ledningar och nätet kommer efter
hand att byggas ut inom såväl kommun som region.
Tidaholms kommunfullmäktige antog
år 2010 en vindbruksplan. I planen redovisas vilka områden kommunen prioriterar för uppförande av vindkraftverk och vilka områden som anses
olämpliga. De områden som utpekats
som prioriterade områden för vindkraftsetableringar har goda vindenergiförutsättningar och få motstående
allmänna intressen. Inom prioriterade områden kommer endast vindkraftverk i sammanhållna grupper att tillåtas. Enstaka verk ska därmed ansluta
till en grupp av vindkraftverk.
Med hänsyn till boende på landsbygden men även till framtida bosättningar och byggande på landsbygden är

det en fördel om vindkraftverken samlas i ett mindre antal prioriterade områden i stället för att spridas ut i landskapet. Jordbruket kan oftast på ett bra
sätt förenas med vindkraftsintresset.
Se vidare under rubriken Påverkan på
riksintressen nedan.
För att få fram vilka områden som är
lämpliga för vindkraft har även en avvägning gjorts mellan allmänna och
enskilda intressen. I kommunen finns
goda vindförutsättningar, samtidigt
som det finns många områden med
bevarandeintressen och områden med
särskilt skydd enligt miljöbalken, områden som kan påverkas negativt om
inte en försiktig exploatering görs. Arbete med revidering av kommunens
vindbruksplan pågår.

Bredband

En väl utbyggd IT-infrastruktur är en
förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning, kulturliv, företagande och
effektiv förvaltning. Tillgången till
bredband och mobiltelefoni förenklar
vardagen för invånare och företag och
innebär att lokaliseringen inte längre
är lika viktig. Möjligheten att arbeta
hemifrån ökar till exempel med en god
bredbandsuppkoppling. Genom att allt
fler tjänster erbjuds via internet, blir
IT-infrastrukturen avgörande för Tidaholm som attraktiv kommun att bo och
verka i. Enligt regeringens digitala agenda, Bredbandsstrategi för Sverige,
ska 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med en kapacitet om minst 100 Mbit/s år 2020.
Tidaholms kommun har som vision
att alla hushåll och företag, i såväl tätort som landsbygd, ska ha tillgång till
snabbt och effektivt bredband med god
uppkoppling. En fiberutbyggnad pågår
i kommunen.
Vid planläggning eller etablering av
vindkraft samråder kommunen med
bredbandsaktörer och samordnare.
ÖP TIDAHOLM • DEL 1 Planförslag
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Påverkan på riksintressen
STÄLLNINGSTAGANDE
• Vid all planering ska kommunen kontrollera om planeringsområdet befinner sig i något riksintresseområde. Om
riksintresseområdet berörs ska påverkan på riksintresseområdet konsekvensbeskrivas.
• Vid ny bebyggelse eller utveckling av befintlig bebyggelseområden inom riksintresseområden ska detaljplan upp
rättas.
• Inför planläggning av områden på landsbygden som berörs av riksintresse för kulturmiljö ska en kulturmiljöutred
ning tas fram där kulturmiljövärdena och dessas känslighet och tålighet för olika typer av förändringar beskrivs och
analyseras.
• Inom riksintresseområdet för friluftslivet Hökensås ska turismens och friluftslivets intressen beaktas vid bedömning
av exploatering eller andra ingrepp i miljön.

I översiktsplanen pekas framtida utvecklingsområden ut. Här kommer
förändringar i form av exempelvis ny
eller förändrad bebyggelse att ske. I
vissa fall överlappar utvecklingsområden med utpekade riksintresseområden och en konflikt mellan dessa kan
uppstå. Detta kan medföra att Tidaholms kommun behöver utreda närmare om riksintressena kan påverkas negativt av den kommande utvecklingen.
Den utveckling i kommunen som presenteras i planförslaget kommer till
stor del att ske i Tidaholms tätort. När
det gäller planerad utveckling utanför
tätorten utgör Ekedalen och Madängsholm prioriterade tätorter där en större andel nybyggnad kommer att ske,
därefter orterna Folkabo och Fröjered.
I Kungslena kan ny bebyggelse tillkomma då Kungslena kommer att utvecklas, men i långsam takt och med
stor hänsyn till natur - och kulturvärden. Utanför kommunens tätorter och
på landsbygden kommer enstaka hus
att kunna byggas och på sikt kommer
även en del av byggnationen att ske
längs stråk mellan centralorten och de
övriga tätorterna. Stora delar av Tida-
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holms kommun är utpekade som olika riksintressen, inom vilka exploateringar måste avvägas särskilt noga. De
riksintressen som framförallt berörs
av översiktsplanens förslag är riksintressen för kulturmiljövård och naturmiljövård. Riksintresseområden inom
kommunen ska så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada eller försvåra utnyttjandet
av riksintresseområdet för det ändamål det är avsatt. Vid all planering,
från översiktsplanering till bygglovsprövning, ska kommunen kontrollera om planeringsområdet befinner sig
i något av de utpekade områdena för
riksintressen. Om riksintresseområdet berörs ska påverkan konsekvensbeskrivas. Möjliga alternativ där områdena inte påverkas eller riskeras att
skadas ska även undersökas. Vid detaljplaneläggning, bygglovsprövning
och förhandsbesked kommer Tidaholms kommun så långt som möjligt
tillgodose och bevara riksintressena.
Planerad markanvändning får inte påtagligt skada ett riksintresse och inom
och intill riksintresseområden ska
höga krav ställas på planering, placering och utformning av ny bebyggelse.

Riksintresse för
kulturmiljövård

Potentiella konflikter kan uppstå mellan utvecklingsområden och riksintresse för kulturmiljövård i kommunen. Ekedalens tätort angränsar i
väster till det samlade området med
bymiljön Varv, säteriet Oltorp samt
kalkbrukslämningarna vid Ödegården
och Övertorp som är utpekade i kulturmiljöprogrammet. En utveckling
i Ekedalen kan därför komma att angränsa till riksintresse för kulturmiljö Kambrosilurområdet. När det gäller
framtida utveckling i Folkabo behöver
riksintresse för kulturmiljö Kambrosilurområdet tas i beaktande.
Tidaholms kommun ska värna kulturmiljön vid områden av kulturhistoriskt riksintresse. Inför planläggning
av områden som omfattas av riksintresse för kulturmiljö ska en kulturmiljöutredning tas fram där kulturmiljövärdena och dessas känslighet för
olika typer av förändringar beskrivs
och analyseras. Utredningen ska ge
förslag på hur värdena kan tas tillvara samt ska kunna användas i en kommande konsekvensbedömning i pla-
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Odlingslandskap vid Ottravad.

nens
miljökonsekvensbeskrivning
MKB. Utveckling i Tidaholm, Madängsholm och Fröjered påverkar inte
riksintressen för kulturmiljö, men kan
påverka kommunala kulturmiljöer vilket är viktigt att beakta vid planering.

Riksintresse för naturvård

För både Natura 2000-områden och
riksintresseområden är det viktigt
med fortsatt hävd. Ingrepp eller exploatering i ett Natura 2000-område får endast göras efter särskild tillståndsprövning av länsstyrelsen. All
typ av verksamhet eller planering som
kan påverka riksintressen för naturvård eller Natura 2000-områden ska
konsekvensbedömas. Det gäller även

åtgärder som sker utanför själva områdena, men som ändå kan påverka arter
eller livsmiljöer i Natura 2000-områden. Vid ny eller ändrad markanvändning som kan ha påverkan på Natura 2000-områden krävs dialog samt
prövning av länsstyrelsen eller annan
ansvarig myndighet.
Ekedalen tätort samt Kungslena angränsar båda i väster till riksintresse
för naturvård Plantaberget, Varvsberget, Gerumsberget och Gisseberget.
Riksintresseområdets värden kan här
påverkas negativt av bland annat minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift, vägdragningar, andra markarbeten samt olämpligt lokaliserad eller
anpassad bebyggelse och anläggning-

ar av olika slag. Detta måste beaktas
vid bedömning av exploatering eller
andra ingrepp som kan komma att påverka området.
Riksintresse för naturvård Kobonäs-Orleka samt Natura 2000-området Eldslyckan–Kobonäs ligger i anslutning till både Tidaholms tätort och
Fröjered. Fröjered ligger inom riksintresse för naturvård Kobonäs-Orleka.
Detta är något som kommunen vid en
framtida utveckling behöver ta i beaktande. Områdets värden kan påverkas negativt av bland annat olämpligt
lokaliserad bebyggelse och andra anläggningar samt ökade störningar av
kanoting och andra friluftsarrangemang.
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Riksintresse för friluftsliv

Hökensås utgör riksintresse för friluftsliv i kommunen med särskilt goda
förutsättningar för naturupplevelser och friluftsaktiviteter. Inom riksintresseområdet för friluftsliv ska turismens och friluftslivets intressen
särskilt beaktas vid bedömningen av
exploatering eller andra ingrepp i miljön. Stränder och strandnära rekreationsområden ska värnas. Höga krav
ska ställas på planering, placering och
utformning av ny bebyggelse. Riksintresset berör förutom Tidaholms
kommun även Habo och Mullsjö
kommuner i Jönköpings län. Detta
kräver mellankommunala överväganden och samordning för att säkra riksintressets värden.

Riksintresse för
kommunikation

Vid planläggning och lovprövning i
områden där riksintressen för kommunikationer berörs, ska Tidaholms kommun alltid samråda med Trafikverket.
Riksintresseområden för kommunikationer ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
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försvåra åtkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Det är
speciellt viktigt att säkerställa att det
finns markreservat för kommande infrastrukturprojekt och möjligheter till
etableringar för näringslivet. Detta
gäller framförallt längs väg 26, vilken
utgör ett särskilt utpekat stråk för näringslivsetableringar.

Riksintresse för energiproduktion, vindbruk

I Tidaholms kommun finns ett utpekat
område för riksintresse energiproduktion, vindbruk vid kommunens gräns
mot Falköping. Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion så
långt möjligt skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Detsamma gäller för områden
som är av riksintresse för anläggningar.
Riksintresset för energiproduktion,
vindbruk sammanfaller delvis med
riksintresse för kulturmiljövård och
naturvård. Vid en avvägning mellan

de olika intressena är kommunens intention att riksintresse för kulturmiljövård och naturvård prioriteras, då
dessa bedöms vara mer platsspecifika.
Kommunen genomför för närvarande
en revidering av gällande vindbruksplan från 2010. Den reviderade planen
har ambitionen att i så stor utsträckning som möjligt begränsa vindkraftsetableringar till ett fåtal platser. Tre
områden (varav ett består av tre delområden) pekas ut som prioriterade
för utbyggnad av vindkraft.
Det utpekade riksintresseområdet för
energiproduktion är i den reviderade
vindbruksplanen inte utpekat som utbyggnadsområde för vindkraft, med
hänvisning till natur- och kulturvärden. Kommunen har gjort bedömningen att det är olämpligt med vindkraft
inom riksintresseområden för naturvård, med undantag för ett utpekat prioriterat område söder om Gisseberget.
Likaså bedöms det angeläget att skydda riksintresset för kulturmiljövård i
norra delen av kambrosilurområdet,
vid Kungslena, som ännu inte är påverkat av vindkraftsetableringar.
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Klimatförändringar och risker
STÄLLNINGSTAGANDE
• I all planering ska kommunen ta hänsyn till klimatförändringar och dess negativa effekter såsom översvämningar,
ras och skred.
• Kommunen ska säkerställa höjdsättning av nyplanerad bebyggelse och infrastruktur så att konsekvenserna av över
svämningar minimeras.

• Kommunen ska ta fram en risk- och sårbarhetsanalys som fokuserar på klimatförändringar och deras negativa effek
ter som översvämningar, ras, skred, torka, brand och stormar.
• I samband med framtagande av program eller planering av större stadsbyggnadsområden ska översvämningspro
blematiken från vattendrag och skyfall hanteras och översvämningsrisker utredas vid behov.
• Planerade utvecklingsområden ska utredas vidare gällande klimatrelaterade risker i kommande detaljplaner och
bygglov.
• För utbyggnadsområden med större höjdskillnader eller med närhet till Tidan ska risk för ras och skred särskilt beak
tas vid planering och bygglov..

All planering behöver ta hänsyn till
klimatförändringar och deras negativa
effekter. Klimatförändringarna påverkar vatten- och avloppsförsörjningen,
exempelvis genom försämrad dricksvattenkvalitet, risk för ras och skred
eller större risk för översvämningar.
Ökade mängder dagvatten ställer också högre krav på planeringen för att
klara skyfall och minska risken för
översvämningar. Ju mer hårdgjorda
ytor, såsom tak och vägar, som byggs
desto mer vatten rinner av från marken istället för att infiltrera ner i jorden och fylla på grundvattnet. Det gör

att det vid kraftiga regn finns ökad
risk för översvämningar och erosion,
en risk som ökar i takt med klimatförändringarna.
Kommunen ska säkerställa höjdsättning av bebyggelse och annan infrastruktur så att konsekvenserna av
översvämningar minimeras. Eftersom
befintlig bebyggelse inte är planerad
för att klara stora regnmängder är det
sannolikt att problem med översvämningar ökar när klimatet förändras och
regnen blir kraftigare och mer vanligt
förekommande.

Tidaholms kommun ska ta fram en
risk- och sårbarhetsanalys som kan
hjälpa kommunen att arbeta förebyggande med risker kopplade till ras,
skred, översvämningar eller andra negativa resultat av klimatpåverkan och
klimatförändringar.
Befintlig bebyggelse längs Tidan är
inte planerad för ökade vattenflöden.
God höjdsättning av bebyggelse är avgörande för att minimera risken för
över
svämningar, och detta är något
som ofta inte är möjligt att åtgärda i
efterhand.

Tyvärr en alltmer vanlig syn i våra städer i takt med att klimatförändringarna ökar. Här Hamngatan i centrala Karlstad i samband
med skyfall 2016. Foto: © Anne-Britt Enochsson.
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Översvämning

En översvämningskartering är utförd
för Tidan genom hela kommunen.
(WSP 2017) Den visar översvämningsutbredningen som ett punktskikt
med beräknade vattennivåer för beräkningssektionerna vid ett 100-årsflöde samt vid ett beräknat högsta
flöde (BHF). I karteringen rekommenderas att vidare analys bör göras om
området ska exploateras. Eventuella
översvämningsrisker för strategiska infrastrukturanläggningar som exempelvis viktiga korsningar eller huvudgator ska också utredas vid behov.
Sådana studier kommer att underlätta
för både kommunen och Trafikverket
att vara mer förberedda på eventuella risker och därmed enklare förhindra
översvämning av dessa strategiska anläggningar.

Risk-och sårbarhetsanlys ta utredas i samband med framtida deKommunen ska som nämnts ovan så
snart som möjligt ta fram en risk- och
sårbarhetsanalys som fokuserar på extraordinära händelser som kan drabba
Tidaholms kommun. Här ingår också
eventuella översvämningsrisker och
åtgärder för de två regionnätsstationer
som försörjer Tidaholms tätort med
elektricitet. En sådan analys kommer
att kunna utgöra ett viktigt underlag
för fortsatt planering.

Stabilitet

Den stabilitetskartering som MSB har
tagit fram för Tidaholms tätort är fortfarande relevant, då endast en mindre utbredning bebyggelse tillkommit sedan utredningens framtagande. I
de fall planerade bebyggelseområden
inte omfattas av karteringen ska det-

taljplaner eller bygglov.

Kulturmiljö

Klimatrelaterade risker och hot för
kulturmiljön belyses i ett tillägg till
det kulturmiljöprogram som togs fram
2018-2020. Tillägget beskriver hur
de i kulturmiljöprogrammet utpekade
områdena kan komma att påverkas vid
översvämning och ger råd och riktlinjer för hur detta kan hanteras.

Skyfall

Klimatförändringarna gör det också nödvändigt att hantera risken för
översvämning till följd av skyfall. Enligt Boverkets rekommendationer vid
planläggning och bygglov bör därför
ny sammanhållen bebyggelse och be-

Översvämningsutbredning inom Tidaholms tätort vid ett beräknat högsta flöde (BHF), WSP 2017.
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byggelse med samhällsviktig verksamhet planeras för att minska risken för
detta. Vid planläggning av verksamheter av större samhällsviktig betydelse
eller verksamheter där översvämning
leder till särskilt stora konsekvenser,
som räddningstjänst och större sjukhus, bör betydligt kraftigare skyfall
med längre återkomsttider kunna hanteras. Dessutom behöver effekten av
framtida klimat under bebyggelsens
förväntade livslängd beaktas.
Också länsstyrelserna i Stockholms
och Västra Götalands län rekommenderar i en vägledning (2018) att planering på både översikts- och detaljplanenivå bör utföras så att ny bebyggelse
varken tar eller orsakar skada vid en
översvämning från minst ett 100-årsregn, samt att samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå.
För att visa vilka områden som riskerar att översvämmas vid ett klimatanpassat 100-årsregn har Tidaholms
kommun tagit fram en skyfallskartering (WSP 2020). Med hjälp av skyfallsmodellering kartläggs här områden där risk för översvämning på
grund av skyfall behöver beaktas vid
framtida utbyggnad.

ver den nödvändiga riskreduceringen
kan genomtänkt höjdsättning av mark
och byggnader tillsammans med omsorgsfull placering och gestaltning av
avrinningsstråk och lågpunkter bidra
med värden för både rekreation och
natur.
Tidaholms kommun har med stor andel jordbruks- och naturmark och relativt låg andel hårdgjord yta goda
förutsättningar att hantera översvämningar till följd av skyfall. Vissa lägen
är dock mer utsatta, och frågorna behöver hanteras vid planering av ny bebyggelse. Mer specifika utredningar
kan krävas för att för att pröva både
placering och höjdsättning.
I Tidaholms tätort finns lågpunkter på vissa platser i stadsstrukturen,
framför allt öster om Tidan, med tillrinning från Hellidsberget. Dessa behöver beaktas vid framtida utveckling.
Av de utpekade områdena för förtätning i tätorten är det dock endast område B i nordöst som bedöms beröras
mer direkt.

I Ekedalen påverkas en stor del av
bebyggelsen av öst-västliga rinnstråk,
som kan behöva avledas längs Dimbovägen/Övertorpsvägen. Längs vägen genom tätorten finns också ett par
lågpunkter.
I Kungslena samlas vattnet i nord-sydliga stråk. Här finns också lågpunkter
centralt i samhället.
I Dimbo rinner vattnet från öster och
väster till ett centralt lågt liggande
nord-sydligt stråk med flera lågpunkter.
I västra delen av Valstad behöver en
relativt omfattande lågpunkt beaktas.
Tidan rinner i nord-sydlig rikting genom Madängsholm, med tillrinning
från öster och väster. Här finns också
en relativt omfattande lågpunkt bland
bebyggelsen i sydväst.
I Gälleberg följer vattnet ett stråk
i nord-sydlig riktning. En lågpunkt
finns på jorbruksmark söder om vägen.
I det relativt flacka Fröjered finns varken tydliga lågpunkter eller rinnstråk.

Karteringen har utförts genom modellering, dels över hela kommunen, dels
över områdena Tidaholms tätort, Ekedalen, Kungslena, Dimbo, Valstad,
Madängsholm, Gälleberg och Fröjered.
I modelleringen simuleras ett hundraårsregn med sex timmars varaktighet.
En faktor på 1,3 tar höjd för förväntad
ökning på grund av klimatet. Utifrån
detta redovisas maximalt flöde, maximalt vattendjup och vattendjup efter
sex timmar. Modelleringen visar därmed vilka vägar vattnet tar och vilka lågpunkter som finns. Båda dessa
faktorer behöver beaktas vid planering av både stad och landskap. Utö-
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Utsnitt ur skyfallskartering för Tidaholms tätort som visar maximalt vattendjup.
Lågpunkt i nordöstra delen av tätorten markeras i rött.

Översiktsplanens koppling till regionala mål
och mellankommunala frågor
En översiktsplan är ett strategiskt, visionärt och politiskt planeringsinstrument vilket innebär att samarbete med
bland annat omkringliggande kommuner är viktigt. För att Tidaholms kommun ska kunna växa och nå sin vision
om det hållbara samhället gällande
de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna, måste hänsyn tas till
de mål och utvecklingsstrategier som
finns utpekade för regionen. I detta kapitel redovisas kommunens strategier
för att nå hållbarhet, i och med planförslaget, kopplade till de regionala
mål som finns utpekade i Västra Götaland 2020 - Strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 20142020 (RUP).

En ledande
kunskapsregion
Regionalt mål

En ledande kunskapsregion ska bidra
till att ytterligare stärka attraktiviteten i högre utbildning och forskning,
till offensiva satsningar på industriell utveckling och samhällsutveckling
i samverkan mellan företag, akademi och samhälle samt till innovativa
insatser för att stärka kreativitet, nyskapande och entreprenörskap. Västra Götaland ska även i framtiden vara
landets ledande industriregion.
Planförslagets
koppling till målet

Två av de målområden som kommunen formulerat för att uppnå visionen om ”en god livsmiljö som
skapar trygghet, omtanke och
utveckling” är Medborgaren i fokus
och Ett levande näringsliv.

Västra Götaland 2020 - Strategi för
tillväxt och utveckling i Västra Götaland
2014-2020 (RUP).

Alla barn, ungdomar och vuxna ska
ges möjlighet att utvecklas utifrån
sina behov och förutsättningar. I Tidaholms kommun har alla barn och
elever rätt till stimulerande lärande,
inflytande och trygg arbetsmiljö. I
kommunen ska det finnas yrkesskickliga lärare med gedigna ämneskunskaper och förmåga att väcka nyfikenhet
och motivera barn och elever att lära
nytt. Man ska lyfta betydelsen av det
livslånga lärandet. Grundskolans kvalitet ska förbättras. Utbildningsnivån i
Tidaholms kommun ska höjas genom
att arbeta med entreprenöriellt lärande, samverka med andra förvaltningar, kommuner, högskolor och internationellt.
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Tidaholms kommun ska vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och civilsamhället. Näringslivet
behöver arbetskraft med rätt kompetens. Skolan har ett särskilt ansvar för
att samverka med näringslivet och utbilda elever för framtidens behov.

En region för alla
Regionalt mål

En region för alla ska bidra till att bryta utanförskap och segregation och
stärka kopplingarna mellan utbildning
och arbetsliv, stödja livslångt lärande
och förbättra kompetensförsörjning
och matchning på arbetsmarknaden.
Grundförutsättningen för en region
för alla och för tillväxt och utveckling, är fortsatta investeringar i transportsystem, kollektivtrafik och IT-infrastruktur.
Planförslagets
koppling till målet

Tidaholms kommun ska arbeta för
att ta tillvara på stadens goda och gemytliga småstadsmiljö. Den offentliga
miljön ska utvecklas och vårdas så att
den är attraktiv, tillgänglig och känns
trygg och säker att vistas i. Kommunen ska genom inventering och behovsanalyser initiera nya planområden så att byggnation underlättas.
Man ska även planlägga ny tomtmark
på olika platser inom kommunen samt
anlägga gatu- och parkmark som ger
en attraktiv miljö. Tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning
ska förbättras. Att identifiera den lokala attraktionskraften för boende, besökare och företag och att aktivt arbeta
med marknadsföring och stödja fiberutbyggnad är viktiga uppdrag.
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En region där vi tar
globalt ansvar

En region som syns
och engagerar

Regionalt mål

Regionalt mål

En region där vi tar globalt ansvar ska
bidra till ett fortsatt ambitiöst arbete med energi- och klimatfrågan, till
en ansvarsfull inköps-/upphandlingsverksamhet och till effektiv resursanvändning. Ökade satsningar på att informera om insatserna ska göras för
att värderingar och normer i samhället
ska utvecklas i mer hållbar riktning.
Planförslagets
koppling till målet

• Tidaholms kommun utvecklas till
ett förbättrat miljömässigt hållbart
samhälle.
• Förenkla medborgarnas möjlighet
att leva klimatsmart.
• Beslut ska bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle.
• Effektivisera gällande energiåtgången av de kommunalt ägda
fastigheterna, utveckling och tillgång till barnrättsombud i varje
förvaltning.
• Tidaholms kommuns placering i
Aktuell hållbarhet/Miljöaktuellts
kommunranking var 153 av 290
kommuner år 2018. Målet är att
Tidaholms kommun placeras ännu
bättre år 2021.
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En region som syns och engagerar
utgör en samlad satsning på att stärka Västsveriges position som en region präglad av ett livaktigt kulturliv,
av möten och evenemang. Deltagande
och utövande ska breddas, och fokus
på ungdomar ska stärkas än mer. Till
detta kommer fortsatta insatser för att
stärka Västra Götalands position som
en attraktiv region för investeringar,
som en region som berör och som aktivt är med och påverkar framtidens
utveckling.
Planförslagets
koppling till målet

• Tidaholms kommun ska arbeta för
ett gott företagsklimat genom öppen dialog.
• Kommunen ska bereda attraktiv
industrimark, verka för nyetableringar samt skapa mötesplatser.
• Skolan ska utbilda elever för
framtida behov. Samverkan ska
ske med andra aktörer till exempel högskolor.
• Kommunen ska marknadsföra ledigt lokalinnehav.
• Dialog ska ske mellan kommun
och företagare.

• Kommunen ska stödja och utveckla kulturella och kreativa näringar genom föreningsbidrag
samt arbeta för goda kommunikationsmöjligheter.
• Tidaholms kommun ska identifiera den lokala attraktionskraften
och stärka varumärket.
• Kommunen ska fortsätta att stimulera besöksnäringen till att skapa attraktiva erbjudanden till besökare.
• Kommunen ska skapa mötesplatser och attraktiva event för såväl
invånare och besökare.
Tidaholm hade 382 625 besökare på
utvalda platser i kommunen år 2017
och målet är att 2021 ha 385 000 besökare. Antal nya företag per 1000 invånare var 3,5 år 2018 och målet är
att ha 4 år 2021. Målet för placering
i Svenskt företagsklimat är 80 mot år
2018 när Tidaholm hamnade på plats
173 av 290.
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Miljökonsekvensbeskrivning
I samband med framtagandet av översiktsplanen för Tidaholms kommun
har en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) tagits fram. Den utgör del 3 av
översiktsplanen.
En avgränsning av konsekvensbeskrivningens innehåll har gjorts i
samråd med länsstyrelsen. Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar följande aspekter:

• Markanvändning samt hushållning med naturresurser
• Klimat, transporter och energi
• Naturmiljö, rekreation och friluftsliv
• Vatten, kulturmiljö och ekosystemtjänster
Miljökonsekvensbeskrivningen
redovisar även uppfyllelse av miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer
(MKN) samt behandlar påverkan på
utvalda riksintressen.
Inom arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har en tidsmässig avgränsning satts till år 2030, vilket är
samma tidshorisont som används för
översiktsplanen. Den rumsliga avgränsningen är för de flesta aspekter densamma som avgränsningen av
översiktsplanen, det vill säga kommungränsen.

Vidare har miljöbedömningen samma detaljeringsgrad som översiktsplanen. Det betyder att planens miljöpåverkan oftast beskrivs på systemnivå
och analyserna generellt inte avser enskildheter eller enskilda objekt. Miljöpåverkan som inte har bedömts vara
betydande har inte behandlats. I samband med att varje aspekt har bedömts
har även förslag på uppföljning och
fortsatt arbete tagits fram.
Konsekvenserna av översiktsplanen
är i hög grad kopplade till hur planen
genomförs i praktiken, det vill säga
hur planen tolkas, efterföljs och i vilken mån olika projekt genomförs med
hållbarhet som centrala mål eller lyckas med anpassningar för att begränsa
negativ påverkan. Om vald utbyggnadsordning och principen att förtäta
samt förlägga ny bebyggelse i anslutning till befintlig sådan inte kan hållas,
bedöms bebyggelsen bli mer spridd.
Detta kan i sin tur leda till miljömässiga konsekvenser på grund av mindre
hållbara resor samt ett större ianspråktagande av värdefull mark, exempelvis jord- och skogsbruksmark.
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Miljökonsekvensbeskrivningen återfinns i sin helhet i del 3 av översiktsplanen.
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Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen är kommunens verktyg för att visa långsiktiga och övergripande planer för hur mark- och
vattenområden ska användas, samt i
vilken riktning den byggda strukturen
är tänkt att utvecklas framöver. Planens omfattning är heltäckande, vilket innebär att den ska inkludera hela
kommunens geografiska utbredning,
och ska förutom att redovisa utvecklingsområden även redovisa vilka områden som ska bevaras. För att främja
en hållbar utveckling och lyfta frågor
som är viktiga för kommunen används
översiktsplanen för att redovisa övergripande visioner och strategier.
Översiktsplanen och arbetet med att ta
fram den regleras i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) samt i miljöbalken (MB 1998:808). Enligt dessa
lagar ska översiktsplanen tydligt redovisa både innebörden av de förslag
som presenteras samt dess konsekvenser. Översiktsplanen utgör ett vägledande dokument men är inte juridiskt

bindande. Detta innebär att den inte
garanterar genomförande utan fungerar som ett ramverk som skapar möjligheter för framtida utveckling.
I översiktsplanen vägs olika allmänna intressen mot varandra. Innehållet i översiktsplanen kan inte överklagas, då de allmänna intressena inte
ställs mot enskilda intressen. Mer detaljerade avvägningar sker i detaljplaner och områdesbestämmelser som är
juridiskt bindande. Dessa kan överklagas. När en ny översiktsplan tagits
fram och vunnit laga kraft upphävs
både översiktsplaner och fördjupade
översiktsplaner som antagits tidigare.
De juridiskt bindande planerna som
har tagits fram före den nya översiktsplanen har däremot kvar sin juridiska
status och upphävs inte.

Regionplan

Översiktsplan

Områdesbestämmelser
Detaljplan

Bygglov
Bindande
Vägledande

Plansystemet enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Illustration över plansystemet enligt
plan- och bygglagen framgår av illustration.

Fakta
Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanen redovisa:
• Grunddragen i kommunens syn
på användning av mark- och
vattenområden.
• Hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
• Hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och följa
gällande miljökvalitetsnormer.
• Allmänna intressen och hur
de avvägs mot varandra samt
miljö- och riskfaktorer.

• Hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella
och regionala mål samt planer
och program av betydelse för en
hållbar utveckling inom kommunen.
• Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av
bostäder
• Planens konsekvenser.

Tidaholms tätort
Ekedalen
Madängsholm
Fröjered
Folkabo
Kungslena
Övriga platser i kommunen
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Processen för översiktsplanearbete
Tre skeden

Arbetet med översiktsplanen kan enligt Boverket delas in i tre skeden:
samråd, granskning och antagande, vilka beskrivs mer i detalj nedan.
Dessa skeden är reglerade i plan- och
bygglagen. När kommunen upprättar
ett förslag till översiktsplan ska den
samrådas med länsstyrelsen, regionala
samverkansorgan, grannkommunerna
och andra berörda.
Medborgarinflytande är en viktig del
i planarbetet. Alla som bor i en kommun ska få möjlighet att komma till
tals om kommunens framtid. De kunskaper som medborgarna har om sin
närmiljö är ett värdefullt underlag för
kommunens planering. För att få ett
starkt och brett medborgarinflytande är det viktigt att all planering, även
den översiktliga, sker transparent med
öppenhet och insyn.

Medborgardialog

Medborgardialogen ska ses som en
uppstart inför framtagandet av en ny
kommunövergripande översiktsplan.
Genom att släppa in medborgarna i
ett tidigt skede, innan den formella planprocessen börjar, kan kommunen
fånga upp viktiga frågeställningar och
öka kvaliteten i planeringen.
Inför arbetet med översiktsplanen
för Tidaholm genomfördes under våren 2017 en stor medborgardialog där
åsikter och förslag om framtidens Tidaholm samlades in.
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Samråd

Första steget i planarbetet är att ta fram
ett samrådsunderlag. Samrådsunderlaget ska därefter godkännas av kommunstyrelsen för att sedan skickas på
samråd. Under samrådet ställs ett första planförslag ut. Syftet med samrådet
är att samla in synpunkter på planförslaget från både invånare, myndigheter
och övriga intressenter. Efter samrådet
sammanställs alla inkomna synpunkter
i en samrådsredogörelse. Med utgångspunkt i sammanställningen bestämmer
kommunstyrelsen hur planförslaget
ska omarbetas. Det är också kommunstyrelsen som bestämmer när planförslaget är färdigt för att gå vidare till
granskning som är planprocessens nästa steg. För att säkerställa att en hållbar
utveckling främjas, ska konsekvenserna av föreslagna förändringar analyseras under processens gång.
Samråd för denna översiktsplan pågick
under perioden 25 mars - 2 juni 2019.
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Granskning

Syftet med granskningen är att visa
hur synpunkterna från samrådet påverkat planförslaget och att ge ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på planen. Granskningen ska enligt
plan- och bygglagen pågå under minst
två månader. Efter granskningen sammanställs alla synpunkter och kommunstyrelsen tar därefter ställning
till vilka förändringar som ska göras
i planförslaget. När kommunstyrelsen
är nöjd med planen överlämnas den
till kommunfullmäktige för slutgiltigt
antagande. Om kommunstyrelsen efter granskningen beslutar att stora förändringar ska göras i planförslaget,
ska förslaget ställas ut ytterligare en
gång innan det kan antas av kommunfullmäktige.
Granskning av denna översiktsplan
pågår från den 15 mars till den 16 maj
2021.
Antagande

Kommunfullmäktige antar översiktsplanen. Därefter ska kommunfullmäktige under varje mandatperiod ta ställning till om planen är aktuell, om den
behöver omarbetas eller om den på
något sätt behöver fördjupas.

Rullande
Regionplan
översiktsplanering

En översiktsplan ska enligt Boverket
alltid vara aktuell och vara anpassad
efter samhällets snabba förändringar.
Översiktsplan
En metod för att säkerställa en ständigt
aktuell översiktsplan är att arbeta med
rullande översiktsplanering. Rullande
Områdesöversiktsplanering innebär
att planebestämmelser
ringen inte bara innefattar ett statiskt
Detaljplan utan att arbetet med
plandokument
översiktsplanen även sker i en ständigt
pågående process. Ett sätt att tillämpa denna metod är
att efter antagande
Bygglov
av en ny översiktsplan löpande arbeta
med fortsatta utredningar, fördjupade
Bindande
översiktsplaner
eller tematiska tillägg.

START

SAMRÅD

Vägledande

Arbetet med att ta fram översiktsplanen för Tidaholm leds av en arbetsgrupp vid Tidaholms kommun bestående av Marie Bengtzon, Planarkitekt;
Peter Lann, enhetschef Hållbar Utveckling; Johan Elgh, Samhällsbyggnadschef; Pema Malmgren, chef Kultur & Fritid och Malin Lundberg, chef
Näringslivsenheten. Den politiska ledningsgruppen består av kommunalråd,
oppositionsråd samt det politiska presidiet. Som konsult för arbetet har Tidaholms kommun anlitat WSP.

GRANSKNING

ANTAGANDE

Planprocessen.

Antagande av denna översiktsplan
har preliminärt planerats att ske under
fjärde kvartalet 2021.

Folkabo
Kungslena
Övriga platser i kommunen
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Ekedalen

13 069
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Tidaholm i regionen
Strukturbild Skaraborg

Strukturbild Skaraborg drivs på uppdrag av styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund och med finansiering
från Tillväxtverket och Skaraborgs
kommunalförbund. Projektet löpte under 2014 och stora delar av 2015.
Strukturbildens genomförande bygger
på sju strategier som avser både kommunal och delregional nivå. Strategierna är:

• Mötesplatser
• Tillgänglighet
• Boende
• LINK-områden
• Integration
• Förvaltningssamarbete

Strategierna överlappar varandra i flera led och det finns olika kopplingar
mellan dem. Styrelsen för Skaraborgs
kommunalförbund har beslutat att
strategierna Mötesplatser, Tillgänglighet och Samhällsbyggnadskollegium ska prioriteras. Som ett resultat
av detta etableras nu ett samhällsbyggnadskollegium.
Regional utveckling omfattar fokusområdena Näringsliv, Kompetensförsörjning och Kultur. Skaraborgsregionen har valt att särskilt arbeta
med dessa områden. Arbetet bygger
på en nära samverkan med kommuner, organisationer och övriga aktörer
för att skapa goda förutsättningar för
tillväxt och utveckling av Skaraborg.
Ett Skaraborg där det ska vara enkelt
att leva.

• Samhällsbyggnadskollegium.

Tidaholms läge i
regionen

Tidaholm, precis som alla kommuner,
finns i ett sammanhang och påverkas
av sin omvärld – både det som händer på nära håll och mera avlägset. På
samma gång finns ett delregionalt, ett
regionalt, ett nationellt och ett internationellt sammanhang som påverkar
handlingsutrymme och förutsättningar
på ett lokalt plan. Flytten in till städer,
mindre avstånd mellan människor genom teknikutveckling, ett större fokus
på klimatfrågor, människor på flykt
eller unga i behov av bostad, snabba
förändringar inom företag och arbetsmarknad, är allmänna trender och förutsättningar som det är viktigt att ha
en bild av och att förhålla sig till.
I den nära omvärlden har utvecklingen
i Västra Götalandsregionen och Skaraborg stor betydelse för Tidaholms
kommun. Det regionala samarbetet i
länet är väl utvecklat och Tidaholms
kommun deltar i ett flertal samarbetsorgan både inom och utom länet.
Går det bra för regionen går det även
bra för Tidaholms kommun och kommunen kan med sina förutsättningar
bidra till en god utveckling av regionen.
Det regionala samarbetet i Skaraborg
har under de senaste åren förbättrats.
Inom regionen finns även ett samarbete mellan ett antal kommuner i Skaraborg, till exempel mellan Tidaholm
och Falköping. Dessa samarbeten kan
exempelvis gälla gemensam räddningstjänst (Tidaholm, Götene, Falköping och Skara) och socialtjänst.

Skaraborg är en nätverksstad
med 260 000 invånare!

I Skaraborgsregionen samverkar kommuner, organisationer och andra aktörer för
tillväxt och utveckling av regionen.
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Om Tidaholms kommun
Tidaholm ligger vid ån Tidan cirka
20 km väster om sjön Vättern i sydöstra delen av Västra Götalands län.
Kommunen gränsar i öster till Hjo
och Habo kommun, i norr till Skövde
och Hjo kommun, i väster till Falköping och i söder till Mullsjö och Habo
kommun.
Tidaholm är en mindre kommun med
cirka 13 000 invånare och en geografisk yta om 518 kvadratkilometer. Staden Tidaholm fick sina stadsrättigheter
år 1910. Tidaholms kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom
en ombildning av Tidaholms stad.
1974 införlivades Hökensås kommun
samt huvuddelen av då upplösta Dimbo kommun och en del ur Fröjereds
kommun. Sedan den 1 april 2009 ingår kommunen i Skaraborgs tingsrätts
domsaga.
Enligt en tidigare gjord befolkningsprognos kommer Tidaholms invånarantal att öka med cirka 55 personer
per år fram till och med 2025. Detta,
tillsammans med en ökning av asylsökande, leder till bedömningen att fler
bostäder i form av lägenheter och familjehus behöver byggas de kommande åren.
SKÖVDE
KOMMUN
HJO
KOMMUN

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

JÖNKÖPINGS LÄN

FALKÖPINGS
KOMMUN

MULLSJÖ
KOMMUN

HABO
KOMMUN

Tidaholms kommun gränsar till fem kommuner.
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Befolkning

att öka från 43,4 år till 43,9 år under
prognosperioden. Genomsnittsåldern
i kommunen var 2,2 år högre än i riket år 2017. Vid prognosperiodens slut
beräknas snittåldern vara 2,3 år högre.

Befolkningstalet i Tidaholm har de senaste åren varit stigande. Mellan år
2018 och 2019 ökade kommunens beRegionplan
folkning enligt SCB:s statistik med 18
personer: från 12 828 till 12 846 per- De kommande åren medför två störsoner. Födelseöverskottet i kommunen re demografiska förändringar. För det
START
är dock negativt vilket innebär att fler första börjar den stora 40-talistgeneraÖversiktsplan
personer avlider än föds under ett år.
tionen uppnå en ålder över 80 år. Det-

Enligt Västra Götalanderegionens ta innebär att en stor grupp kommer
Områdes- befolkningsprognos upp i de åldrar där behovet av stöd och
övergipande
bestämmelser
2019-2040
(VGR Analys 2019:35) service ökar. För det andra uppnår den
stora barnkull som föddes kring 1990
etaljplan beräknas invånarantalet i Tidaholms förvärvsaktiv och barnafödande ålder.
kommun under perioden 2018-2030SAMRÅD
minska med 3%, till 12 500 personer. Dessa flyttar ofta från städer med universitet och högskolor, och en andel
Bygglov har också genom STATIS- kan tänkas flytta tillbaka till sin hemTidaholm
TICON AB tagit fram en prognos för kommun. För bland annat arbets- och
kommunen mer specifikt. Enligt den- bostadsmarknaden, utbildningssysteBindande
na kommer Tidaholms kommun under met och omflyttningarna får detta stora
Vägledande
perioden 2017 - 2027 att öka sin folk- konsekvenser, vilket i sin tur ger effekmängd med 202 invånare, från 12 GRANSKNING
827 ter för den kommunala verksamheten.
till 13 029 personer.
Den yrkesverksamma åldersgruppen,
Flyttnettot förväntas bli i genom- 19-64 år, minskar samtidigt som ålsnitt 22 personer per år och födelse- dersgruppen över 65 ökar. Den demonettot -2 personer om året. Totalt ger grafiska utvecklingen bidrar på så sätt
detta en förändring med 20 personer till att Tidaholm får en allt mer åldranper år. Antalet inflyttade beräknas ge- de befolkning, vilket kräver stora inANTAGANDE
satser och ökade kostnader för komnomsnitt uppgå till 541 personer per
år medan antalet utflyttade skattas till munen samtidigt som skatteintäkterna
minskar.
519 personer.

ungslena

vriga platser i kommunen
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ÖP TIDAHOLM • DEL 2 Tidaholm idag

Enligt SCB:s ortsdefinitioner finns i
Tidaholms kommun därmed tre tätorter: centralorten Tidaholm, Ekedalen
och Madängsholm. Som småorter definieras Baltak, Dimbo, Folkabo/Valstad, Fröjered, Gälleberg och Kungslena.

Tidaholms tätort
Ekedalen
Madängsholm

1980

1990

2000

2010

2017

12 694

12 572

12 827

Fröjered

13 283

Befolkningens åldrande och förändringskomponenternas
utveckling påverkar åldersstrukturen. Under
perioden 2017 till 2027 förväntas gedaholms tätort
nomsnittsåldern i Sverige att öka från
kedalen 41,2 år till 41,6 år. Skälen till detta är
bland annat att mortaliteten bland de
adängsholm
äldre minskar samt att stora årskulöjered
lar kommer upp i äldre åldrar. I komolkabo
munen förväntas genomsnittsåldern

I centralorten Tidaholm bor omkring
8 200 personer, vilket Områdesutgör 64 % av
totala antalet invånarebestämmelser
i kommunen.
I kringliggande serviceorter ser invåDetaljplan
narantalet
ut enligt följande: Ekedalen nära 480 invånare, Madängsholm
cirka 410 invånare, Fröjered cirka 170
Bygglov bor cirka
invånare. I Folkabo/Valstad
130 personer och i Kyrkbyn Kungslena drygt 100 personer. Dimbo, Baltak
Bindande
och Gälleberg
har mellan 60 och 80
Vägledande
invånare var.

Andelen invånare med en eftergymnasial utbildning är lägre (13,46 %) än

13 069

Antalet barn som föds förväntas vara
140 per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna
skattas till 142 personer. Detta medför
en befolkningsförändring med -2 personer per år.

genomsnittetRegionplan
i Sverige (26,65 %). Flera företag har svårt att rekrytera kompetent personal vilket gör att många
som besitter högre tjänster pendlar in
Översiktsplan
till kommunen.

Befolkningsutveckling i kommunen
från 1980 till 2017..

Folkabo
Kungslena
Övriga platser i kommunen
Befolkningsfördelning i Tidaholms
kommun.
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Centralorten Tidaholm

Genom kommunens centralort
Ti d a h o l m slingrar sig den cirka 19
mil långa ån Tidan. Ån mynnar ut i
Vänern och passerar på sin väg bland
annat samhällena Tibro, Ullervad och
Mariestad.
I Tidan ligger Vulcanön som har fått
sitt namn från Vulcans tändsticksfabrik som grundades här år 1868. Fabriken är verksam än idag, nu med
Swedish Match som ägare och sysselsätter cirka 200 personer men är flyttad till en annan plats. På Vulcanön
finns idag bland annat Tidaholms
museum, turistbyrå, konstlitografiska akademin, konstlitografiska verkstaden och gymnasium. I närheten av
Vulcanön ligger också en sporthall.
Tidaholm präglas av en relativt gles
och låg bebyggelsestruktur bestående främst av trevåningshus och egnahem med välvårdade trädgårdar. Cirka
63 % av tätortens befolkning bor i villa.
Även stadskärnan har, med undantag av en liten bit utmed Torggatan,
en gles bebyggelsestruktur. Albert Lilienbergs stadsplan från 1924 har i hög
grad präglat och präglar fortfarande
stadens utveckling genom Ringvägen.
Ringvägen är en viktig trafikled med
genomfartstrafik som förbinder bostadsområden och arbetsplatser. I anslutning till Ringvägen reserverades
mark för större industriområden. Vissa outnyttjade markområden i planen
är idag viktiga delar av stadens grönstruktur, till exempel Stallängsskogen
och grönområden utmed Tidan.
Tidaholms handel är koncentrerad till
stadskärnan, Gamla torget. Här finns
etableringar som erbjuder ett brett utbud, bland annat café, sport, kläder,
parfymeri, presentartiklar, frisör, bokhandel, leksaker och systembolag. Fri
parkering, stor torghandel varje ons-

Tidaholm med Tidan som ett viktigt kommunikationsstråk rakt genom tätorten
och med Ringvägarna som omgärdad staden i form av en ringled.

dag samt ”nära till allt”, motiverar invånarna att handla på orten. Möjlighet
till övernattning finns genom Tidaholms stadshotell med boende och
restaurang centralt.
Det finns inget köpcenter utanför eller
inom tätorten som konkurrerar med
handeln i stadskärnan. Dock förekommer det en del konkurrens utifrån;
främst från Skövde dit många ortsbor
åker för att storhandla.

Forsenskolan, Hellidsskolan, Rosenbergsskolan, Rudbecksgymnasiet och
Kompetenscentrum är de skolor som
ligger i Tidaholms tätort. Här finns
även Hellidens folkhögskola och Kulturskolan Smedjan.

I utkanten av tätorten finns ett tiotal
industriområden med bland annat olika typer av industriverksamheter och
tillverkningsindustri, men även handel, återvinningscentral, bilprovning,
snickeri samt kommunens förråd.
Tidaholm, läge i kommunen.
ÖP TIDAHOLM • DEL 2 Tidaholm idag
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Tidan slingrar sig genom Tidaholm. Foto: WSP.

Tidaholms tätort, vy från söder.
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På Vulcanön finns byggnader kvar som
varit del av Vulcans Tändsticksfabrik.
Foto: WSP.
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Ekedalen

Ekedalen ligger sju kilometer väster
om Tidaholm och två kilometer väster om väg 26. Ekedalen är kommunens näst största tätort, med cirka 480
invånare. Bebyggelsen som ligger på
båda sidor om Övertorpsvägen, karaktäriseras främst av enfamiljshus samlade i mindre grupper.
På orten finns äldreboende, idrottsanläggning och centralt i tätorten ligger
Ekedalens skola med cirka 120 elever
från årskurs F-6 samt en förskola.
I Ekedalen finns ett naturreservat med
en stor variation av fåglar, insekter och

svamparter. Ödegårdsstigen är en cirka
tre kilometer lång promenadslinga i
utkanten av samhället. Spåren efter
kalk- och alunindustrin syns fortfarande i området trots att det är över 50 år
sedan den sista kalkstensindustrin lades ner. Industrin var under början av
1700-talet till strax efter första världskriget omfattande och sysselsatte ett
stort antal arbetare. Den smalspåriga järnvägen som gick från Tidaholm
och mot Västra Stambanan har passerat Ekedalen. Numera finns endast
sträckningen kvar i form av en gata i
samhällets norra del som idag kallas
Järnvägen.

Ekedalen, läge i kommunen.

Genom Ekedalen går Övertorpsvägen i nordsydlig riktning. Bebyggelse ligger på båda sidor om vägen.
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Madängsholm

Madängsholm ligger 5 kilometer söder om Tidaholm och 1,5 kilometer
från väg 193. Här i kommunens tredje
tätort bor cirka 410 personer. Samhället ligger längs med ån Tidan och omgivningen är idyllisk med åker, skog
och flera gårdar i landskapet. Bebyggelsen längs Madängsvägen kantas av
mindre friliggande villor från 1930-talet och framåt. Närmare det gamla fabriksområdet ligger arbetarbostäderna
på rad.
Vattenkraften från Tidan har varit avgörande för kvarn, såg och smedja och
har legat till grund för Madängsholms
industriella utveckling. I mitten av
1800-talet startade ullspinneri och ylleväveri i området och femtio år senare även linspinneri. På 1960-talet lades textilverksamheten ner och idag
hyr kommunen ut delar av området till
småföretag.

Madängsvägen genom Madängsholm.

Byggnader i Madängsholm som en gång hört till textilindustrin.

Madängsholm, läge i kommunen.
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Folkabo/Valstad

Cirka 10 km nordväst om Tidaholm
ligger småorten Folkabo med cirka
130 invånare. Orten benämns också
Valstad efter Valstads kyrka och socken. Folkabo stationssamhälle har utvecklats ur Valstads kyrkby och Folkabo järnvägsstation.
I närheten av kyrkan präglas samhället av en typisk kyrkomiljö med alléer, stora solitära träd och stenmurar.
Bebyggelsen är koncentrerad till byvägarna och är av blandad karaktär
med mindre småhus och ensamliggande gårdar. Däremellan ligger främst
ängsmarker och lövskogspartier. I övrigt omges samhället av öppna jordbruksmarker.

Utblick över Folkabo.

I Folkabo finns Valstads skola med
60 elever upp till årskurs 6. En liten
bit utanför Folkabo ligger idrottsplatsen Skedevallen. På Valstads Café och
vandrarhem har man möjlighet att
övernatta eller ta en fika.

Kyrkomiljö med stenmurar och alléer kring kyrkan i Valstads kyrka. Foto: WSP.

Folkabo/Valstad, läge i kommunen.
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Fröjered

I anslutning till Tidan cirka 7,5 kilometer norr om Tidaholm ligger samhället Fröjered med cirka 170 invånare. Bebyggelsen i småorten består
av ensamliggande gårdar och mindre småhus. Centralt i samhället ligger Fröjereds kyrka som vid mitten av
1800-talet ersatte den medeltida kyrkan.
På Fröjereds skola undervisas årskurserna F-6 med cirka 40 elever. Samhällets idrottsanläggning heter Fröjevi.
Ån Tidan går i utkanten av samhället
och badplats finns i närheten. Naturen
som omger Fröjered består mestadels
av åker och skog med inslag av gårdar.

Fröjereds kyrka ligger centralt placerad i samhället.

Fröjered, läge i kommunen.

Ån Tidan går i utkanten av byn.
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Kungslena

Nordväst om Tidaholm ligger den lilla kyrkbyn Kungslena, vackert belägen vid foten av Varvsberget och med
den gamla medeltida kyrkan centralt
placerad i byn. Kungslena kyrka är en
av länets förnämligaste medeltida kyrkor. Närmast kyrkan ligger del av den
gamla bebyggelsen från 1700- och
1800-talen kvar. Småhus har under senare decennier tillkommit sydväst och
sydost om samhället. Kring byn ligger de utflyttade gårdarna. I småorten
Kungslena bor idag cirka 100 personer. Ingen service finns på orten.
Kungslena kyrkby är omgiven av jordbruksmark.

Kungslena, läge i kommunen.

Den medeltida kyrkan är välbevarad och utgör en viktig målpunkt i länet.
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Landsbygd

Jordbruksverket har delat in Sveriges kommuner i fyra olika regiontyper: storstadsområden, stadsområden, landsbygd och gles landsbygd.
Landsbygd är kommuner som har en
befolkningstäthet på minst fem invånare per km2 och där den största tätorten har färre än 25 000 invånare. Hit
hör Tidaholms kommun. Drygt 30 %
av Sveriges befolkning bor i landsbygdskommuner. I Tidaholm bor runt
4 000 personer på landsbygden vilket motsvarar ungefär en tredjedel av
kommunens invånare.
Tidaholm kännetecknas av naturområden med fina rekreationsmöjligheter för både Tidaholmsbor och besökare. Ett ålderdomligt kulturlandskap
med förhistoriskt tidsdjup ner till stenåldern och ett vackert öppet landskap,
djupa skogar och rik blandskog kännetecknar bygden. Inom kommunen
möts olika naturtyper. Skillnaden är
stor mellan de västra och de östra delarna. Tidaholms kommun utgör gräns
mellan falbygdslandskap och skogsland. Mötet mellan landskapets olika
förutsättningar skapar en väst-östlig
gränslinje inom kommunen, med Falbygdens bördiga högslätt i väster och
Hökensås skogbevuxna högland i öster. I mötet däremellan löper Tidans
vatten. Regionens kännetecken utgörs
av platåbergen, väl avgränsade gentemot omgivningen.

Välhävdat odlingslandskap vid Bosarp. Foto: WSP.

Fiske i Tidan vid Bälteberga. Foto: WSP.

Gammal vägsträckning i västra Velinga.
Foto: WSP.

På landsbygden kring Tidaholm finns
gott om lokala livsmedelsproducenter
och gårdsbutiker vilket bidrar till en
levande landsbygd. ”Närproducerat
Tidaholm” är ett exempel på en ideell
förening som ordnar aktiviteter kring
lokal mat. 6 % av befolkningen inom
kommunen är sysselsatta inom jordoch skogsbruk. I Sverige som helhet
sysselsätts 2 % inom sektorn jord- och
skogsbruk.
Landskapet vid Brokvarn är ålderdomligt och har av länsstyrelsen utpekats som ett
regionalt värdefullt odlingslandskap. Foto: WSP.
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Infrastruktur
Gång- cykeltrafik

Tidaholm är av tradition en bilstad
men lämpar sig väl för cykeltrafik. De
korta avstånden i staden bidrar till att
många kan välja att cykla framför att
åka bil. Avståndet från Gamla Torget
till stadens ytterområden är drygt en
och en halv kilometer. Kommunens
ambition är att cykling i kommunen
ska vara ett säkert transportsätt med
attraktiva och tillgängliga gång- och
cykelvägar. Stor hänsyn ska tas till de
oskyddade trafikanterna, och bilisterna ska köra på de gåendes villkor.
Inom tätorten Tidaholm är det övergripande cykelvägnätet relativt väl utbyggt in mot centrum. Det består av ett
separerat gång- och cykelvägnät och
ett underordnat system med gång- och
cykelbanor med breddade trottoarer.
Längs med Östra, Norra, Västra och
Södra Ringvägen (ringvägen som går
runt staden) finns en separat gång- och
cykelväg och från denna kan man ta
sig vidare till de större bostadsområdena som till exempel Stallängen, Furulund och Solkullen. Utmed
ringvägen finns tre gång- och cykelöverfarter med förstärkt information
samt tre gång- och cykelpassager. Behov av ytterligare gång- och cykelpassager finns.

Gång- och cykelbro över till Vulcanön.

Avstånden för cyklister inom tätorten Tidaholm är korta och det övergripande cykelnätet är relativt väl utbyggt. Röda linjer avser befintliga gång- och cykelvägar.

En separat gång- och cykelväg finns längs med Ringvägen.
ÖP TIDAHOLM • DEL 2 Tidaholm idag
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Längs huvudvägen genom Madängsholm finns separata gångbanor för
oskyddade trafikanter. Genom Ekedalen går cykelleden Västgötaleden och
separata gångbanor finns på ett par
ställen i byn. I Fröjered liksom i Valstad/Folkabo saknas separata gångoch cykelbanor. Oskyddade trafikanter är hänvisade till vägrenen.
År 2011 upprättades en cykelplan för
hela kommunen för utbyggnad av
gång, cykel- och mopedvägar. Planen
ska ge en snabbare handläggning när
det gäller utbyggnad och förbättring
av cykel- och gångvägar samt knyta
ihop tätorten Tidaholm med kringliggande serviceorter.
En cykelplan för Tidaholms tätort har
också tagits fram. Denna blev klar
2017 och innehåller en prioriteringsordning för utbyggnaden av gång- och
cykelvägar och andra trafiksäkerhetsåtgärder inom orten samt kostnadsbedömningar för länkarna.
Det finns även flera cykelleder för turism och rekreation inom kommunen:
Tidaholm runt, Västgötaleden och
Vättern runt. Lederna går oftast utmed
mindre trafikerade vägar men ibland
även separerat från biltrafik. Lederna

har en viktig funktion då de tillgängliggör den rika natur- och kulturbygd
kommunen har för både besökande
och bofasta cyklister. Se karta Trafik.

Västtrafik trafikerar Ekedalen, Madängsholm, Valstad/Folkabo och Fröjered med några få bussturer per dag. Se
karta Trafik.

Kollektivtrafik

Biltrafik

Den regionala trafiken består av busslinjer mot Hjo, Falköping, Skövde, Jönköping samt en linje som går
i landbygdstrafik över kommungränsen. Linjerna stödjer arbetspendling, skolresor och fritidsresor. De regionala linjerna 302 Skövde och 303
Falköping kör lokala slingor i staden,
vilket ger kortare gång- eller cykelsträckor mellan hem och hållplatser.
Linjerna 302 och 303 kör även integrerade skolskjutsar. I staden finns
kollektivtrafik anpassad för personer
med funktionshinder i form av flextrafik. Flextrafiken är öppen för alla som
är 75 år eller äldre samt för dem som
har färdtjänsttillstånd.
Resecentrum i Tidaholm har ett bra
centralt läge vid före detta stationsområdet. Här finns även taxi, turistbyrå
och närhet till två dagligvarubutiker.
Busshållplatser ligger utefter den lokala slingan, vilket medför att det är
nära mellan hållplatser och befintliga
bostadsområden i staden.

Varje år anordnas cykeltävlingar runt om i Tidaholm på någon av kommunens
många cykelleder.
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I nordsydlig riktning genomkorsas Tidaholms kommun av riksväg 26, vilken närmast förbinder Tidaholm med
de större orterna Skövde i norr och
Mullsjö och Jönköping i söder. Riksvägen är av stor betydelse för både
turism och fjärrtransporter men även
för mellankommunal samverkan såväl inom som över länsgränsen. Vägstandarden är en tvåfältig väg utan
mitträcke med en hastighetsbegränsning på 90 km/h. ÅDT var år 2014
2 390, med en lastbilsandel på 21 %.
Den primära länsvägen 193 sträcker sig genom kommunen från sydväst
till nordost mellan riksväg 47 och väg
195. Väg 193 går genom Tidaholms
tätort via Södra och Östra ringvägen.
Länsvägen har stor betydelse för pendling till främst Falköping och Hjo.
Ekedalen ansluter till väg 26 via Acklingavägen och Övertorpsvägen.
Korsningen Acklingavägen/Väg 26/
Egnahemsvägen är utformad som en

Den regionala kollektivtrafiken trafikerar Tidaholms tätort.
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fyrvägskorsning med vänstersvängfält
och är relativt starkt belastad då Egnahemsvägen är en viktig väg mellan Tidaholms norra delar och väg 26. Korsningen Övertorpsvägen/väg 26 är en
trevägskorsning med låg standard då
vänstersvängfält saknas.
Madängsholm ligger nära väg 26 som
nås via cirkulationsplats från väg 193.
Även Valstad når väg 26 via denna
cirkulationsplats. Fröjered har ett läge
nordost om Tidaholm och ansluter inte
lika självklart till väg 26.
Inne i Tidaholms tätort utgör den västra delen av Södra ringvägen och Norra
ringvägen sekundära länsvägar, liksom
Ramstorpsvägen,
Egnahemsvägen,
Norra Kungsvägen, Fröjeredsvägen
och Stallängsvägen. De primära och
sekundära vägarna utgör det övergripande vägnätet i Tidaholm. Huvudnätet består av Järnvägsgatan, N Kungsvägen, Smedjegatan, Stallängsvägen,
V Drottningvägen och Trädgårdsga-

tan, vilka tillsammans förbinder Ringvägen med Tidaholms centrum.
Hastighetsgränsen är generellt 50
km/h i tätortsmiljöerna inom kommunen, förutom vid skolor där hastighetsgränsen är 30 km/h hela eller delar
av dygnet. Utanför tätorterna varierar
hastighetsgränsen mellan, 70, 80 och
90 km/h.
Inom och i anslutning till Tidaholms
stadskärna finns gott om parkeringsplatser. Dessa har många olika typer
av regleringar; från 15 minuter upp
till 48 timmar. Denna variation kan ge
onödig otydlighet, vilket konstateras
i trafiknätsanalysen för Tidaholm. De
flesta parkeringsplatser har långtidsreglering. Detta ger de flesta trafikanter möjlighet att parkera centralt.

Farligt gods

Väg 26 är rekommenderad primärväg för transport av farligt gods. Rekommenderad sekundärväg för faligt

Korsning Östra Drottningvägen/Norra Kungsvägen i Tidaholms tätort.
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godsransport ansluter till väg 26 vid
Tidaholms tätort och omfattar Egnahemsvägen samt Västra, Södra och
Östra ringvägen.

Funktionellt
prioriterat vägnät

Väg 26 och väg 193 ingår tillsammans med väg 47 i det av Trafikverket utpekade funktionellt prioriterade
vägnätet: de vägar som är viktigast för
tillgängligheten ur ett nationellt och
regionalt perspektiv. Det handlar om
godstransporter, långväga och dagliga
personresor med bil samt kollektivtrafikresor med buss. I Tidaholms kommun är väg 26 utpekad som nationellt
och internationellt viktig, medan väg
193 sydväst om Tidaholms tätort och
väg 47 är regionalt viktiga. Nordöst
om tätorten är väg 193 utpekad som
kompletterande regional viktig väg.
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Störst pendlingsflöde, enligt statistik
från 2017, är det mellan Tidaholm och
Skövde, där utpendlingen var 839 personer och inpendlingen 235 personer.
Något fler, 301 personer, pendlade från
Falköping, medan 574 personer pendlade till Falköping. Tredje största pendlingsflödet är till Hjo, med utpendling
123 och inpendling 169 personer.

Skövde

30 min

26

46

Falköping

Tidaholm

30 min

Tidaholm har bra kollektivtrafik med
täta bussförbindelser till flera närliggande städer. Restiden till Skövde och
Falköping är cirka en halvtimme med
buss. Till Jönköping tar man sig på
knappt två timmar med buss och tåg
via Falköping. Riksväg 26 mot Skövde i norr och Jönköping i söder är de
mest trafikerade sträckorna när det
gäller dagpendlingen.
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Restiderna med kollektivtrafik till närliggande större orter är relativt korta.

Pendling och
kommunikation

Kommunen arbetar intensivt med att
göra Tidaholm till en attraktiv kommun att bo i. Att marknadsföra Tidaholm som ”Familjestaden” med prisvärda villor och bostadsrätter med
närhet till fritidsliv, natur och bra
pendlingsmöjligheter, är något som
kan konkurrera med de större städerna
som Skövde och Jönköping.
Även om det finns en hel del arbetsplatser inom kommunen är arbetspendlingen hög; cirka 2 100 personer
dagpendlar från Tidaholms kommun
till arbete i Jönköping, Skövde, Falköping och andra närliggande orter.

Från Falköping och Skövde kan man
ta sig vidare till både Göteborg och
Stockholm och från Jönköping kan
man med flyg från Axamo flygplats ta
sig vidare till Stockholm, Visby, Karlstad och Frankfurt. Önskar man resa
till andra resmål ligger Landvetter
flygplats i Göteborg i närheten. Restiden från Falköping till Göteborg med
tåg är endast en timme.
Det finns nationella planer för en utbyggnad av järnvägsnätet med den så
kallade Europabanan. Det är ett projekt som ligger långt fram i tiden, men
som vid ett genomförande kan bli en
stor fördel för Tidaholms kommun
och andra kommuner i närheten av banan. Jönköping skulle i sådana fall bli
en knutpunkt för järnvägsnätet och Tidaholm skulle kunna få positiva fördelar som bostads- och pendlingsort och
även stärka sin position som en eventuell bostadsort för studenter som studerar på högskolorna i Jönköping och
Skövde.

Stallängsvägen vid von Essens plats inne i Tidaholm.
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Näringsliv, service och turism
Näringsliv och
sysselsättning

Tidaholm är en gammal industriort
med välkända industrier som kökstillverkaren Nobia och tändstickstillverkaren Swedish match.
Totalt finns det cirka 1400 företag i
kommunen. Bland dessa finns många
specialiserade industriföretag. Att Tidaholm är en industristad märks bland
annat på sysselsättningen, där 34 procent av kommunens arbetsföra invånare arbetar inom tillverkningsindustrin.
Utöver privata företag är även Tidaholms kommun en stor arbetsgivare. I
Tidaholms centrum finns detaljhandel
och service inom många olika branscher som skapar arbetstillfällen. I Tidaholms centrum finns även många
restauranger och caféer. Totalt finns
det cirka 5000 arbetstillfällen inom
kommunen.
Runt centralorten finns också många
företag inom lant- och skogsbruk. En
av de snabbast växande branscherna
är tjänsteföretag och e-handel.

Kommersiell service

Den kommersiella servicen är koncentrerad till Tidaholms tätort. Här finns
detaljhandel, restauranger med mera
i stadskärnan och sällanköpshandel i
de lite mer perifera delarna av staden.
Någon externhandel finns inte i Tidaholm. I övriga tätorter saknas i princip
kommersiell service.

Barnomsorg och
utbildning

I Tidaholms kommun finns sex grundskolor: Forsenskolan, Rosenbergsskolan, Fröjereds skola, Valstad skola,
Ekedalens skola och Hellidsskolan.
De fem förstnämnda bedriver verksamhet från förskoleklass till och med
årskurs 6, medan Hellidsskolan omfattar årskurs 7-9. På Forsenskolan
finns även kommunens grundsärskola.
Inom Tidaholms kommun finns totalt
14 förskolor för barn i åldrarna 1 - 5
år.
I Tidaholm finns ett gymnasium, Rudbecksgymnasiet som driver utbildningsprogram inom de flesta områden. På Rudbecksgymnasiet är det
även möjligt för elever med Aspergers

1/3 av kommunens befolkning arbetar inom tillverkningsindustrin.
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syndrom/högfungerade autism att studera flera olika ämnen.
Tidaholm med Rudbecksgymnasiet
ingår tillsammans med fjorton andra
kommuner i Gymnasium Skaraborg.
De som ska börja gymnasiet har möjlighet att fritt söka till de skolor som
ingår.
I Tidaholm finns också vuxenutbildningen Kompetenscentrum som är Tidaholms centrum för eftergymnasial
utbildning. Förutom att läsa gymnasiala ämnen, finns även möjlighet att
söka till olika yrkesutbildningar samt
att läsa på högskola på distans.
På Kulturskolan Smedjan kan elever
utveckla sig själva inom dans, musik
och drama/teater.
På Hellidsberget ligger Hellidens folkhögskola. Skolan erbjuder grundläggande gymnasieutbildning, men också
specialutbildningar inom grafik, fotografi, keramik och silversmide.
Utbildningsnivån i Tidaholms kommun på förgymnasial och gymnasial
utbildning är högre än i både länet och
riket. När det gäller eftergymnasial utbildning ligger Tidaholm på ungefär
hälften av länets och rikets snitt.

Rudbecksgymnasiet ingår tillsammans med 12 andra kommuner i Gymnasium Skaraborg.
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Övrig offentlig service

Äldreboenden i kommunen är Hellidshemmet vid Hellidsberget, Lindängen
utanför Ekedalen, Midgård och Solvik
i Tidaholm. En rad aktiviteter anordnas för äldre av Omsorgsförvaltningen tillsammans med pensionärsorganisationerna.
Offentlig service finns också genom
exempelvis socialtjänst, vårdcentral,
tandvård, fritidsanläggningar och kulturskolor.
Se även avsnitt Barnomsorg och utbildning, Tidaholms tätort och övriga tätorter samt Idrott, friluftsliv och
kultur.

Turism

Tidaholm är en kommun som expanderar stort inom turism. Mellan åren
2008 och 2016 ökade antalet gästnätter i kommunen med 96 procent
och uppgick 2016 till ca 85 000. De
kommersiella gästnätterna uppgick år
2017 till strax över 80 000.
Framför allt bedöms antalet besökare
öka inom kategorin naturturism. Turismen är därmed även en viktig inkomstkälla för Tidaholm och skapar
många arbetstillfällen.

En fördel med att turista i Tidaholm
och dess omnejd är att det är korta avstånd till sevärdheter och natur. Allting ligger nära. Det sägs att Tidaholm
är Skandinaviens mittpunkt (om man
gör en cirkel som skär igenom Oslo,
Köpenhamn och Stockholm hamnar
cirkelns mitt i Tidaholm). Tidan, som
rinner genom staden bidrar till att binda samman vacker natur med charmig
stadsmiljö.

kan man fiska från båt och flytring eller stanna kvar på stranden och fiska
därifrån. Hökensås naturvårdsområde är ett stycke bevarad vildmark med
stora naturvärden, djupa skogar och
rogivande stillhet. Hökensås erbjuder också flera utmärkta vandringsleder, cykelleder och skogsvägar. Hökensås Camping & Stugby är känd för
sina naturupplevelser och sitt enastående fiske.

Kommunen erbjuder ett rikt utbud av
kulturhistoriska intressanta miljöer
och omväxlande och vackra naturscenerier. Öppna landskap, djupa skogar
och vacker blandskog kännetecknar
bygden. Dessutom finns möjlighet till
olika kulturarrangemang, matupplevelser med mera. Många evenemang
arrangeras med olika innehåll och teman, till exempel bilar, musik, mat,
idrottsevenemang, konstevenemang,
julmarknad eller kräftfiske.

Outdoor Hökensås är ett pågående
Leaderprojekt. Det är de fyra kommunerna Hjo, Habo, Mullsjö och Tidaholm som samarbetar kring detta för
att ta gemensamt grepp om området
som lockar många besökare varje år.
Inom projektet görs en analys utifrån
insamlat material och en karta (både
fysisk och digital) tas fram över hela
området. Kartans syfte är att visa upp
utbudet för besökare på ett samlat sätt.
Projektet har ett besöksnäringsperspektiv och fokuserar specifikt på det
som brukar kallas ”outdoor” eller naturturism.

Vanliga besöksmål i kommunen är
Hökensås, Hellidsberget, Turbinhusön och Kungslena kyrka. Även Tidaholms museum är populärt.
Hökensås är ett paradis för alla fiskare - såväl sportfiskare som amatörer.
Cirka 15 procent av Hökensås areal är vattenspegel och de flesta sjöar
erbjuder fiske i alla dess former. Här

Tidaholms kommun erbjuder ett flertal badplatser invid sjöar och vattendrag. En av de mest besökta är Lilla
Havsjön där det också finns möjlighet
till fiske.

Tidan som rinner genom Tidaholms tätort erbjuder tillfällen till fritidsaktiviteter eller möjlighet att ta del av stadens kulturhistoria.
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Idrott, friluftsliv, kultur och folkhälsa
Idrott, friluftsliv och
kultur

Naturen kring Tidaholm och idrottsanläggningarna inbjuder medborgarna i
Tidaholms kommun till idrott och motion. Det finns tre idrottshallar, ishall,
ridanläggning, bowling, badhus, två
större fotbollsanläggningar i centralorten och ett flertal på landsbygden.
I tätorten finns möjlighet att lösa fiskekort och fiska i ån Tidan mitt inne
i centrum. Det finns också möjlighet
att hyra roddbåt. Lite längre söder från
stadskärnan ligger Tidaholms camping där man har möjlighet att spela
minigolf och campa.
Inom kommunen finns det flera motionsspår som när snön kommer prepareras till skidspår. Möjligheter till
konstsnö finns om den naturliga snön
uteblir och Tidaholm har även en slalombacke, även denna med konstsnö
om behovet finns. Möjligheterna att
nyttja anläggningar och motionsspår
är stora då flera av dem ligger inom
centralorten och kan nås med cykel eller till fots.

Kommunen har fem kommunala badplatser utomhus: Lilla Havsjön på Hökensås, Otterstorpasjön i Folkabo,
Bruksdammen i Ekedalen, Aspängsbadet i Madängsholm samt Fröjereds
badplats i Fröjered.
Utanför Tidaholms tätort ligger Hökensås naturvårdsområde som är en
så kallad urbergsrygg, cirka 300 meter
hög och 10 mil lång. Området ligger
förutom i Tidaholms kommun även
i Mullsjö, Hjo och Habo kommuner.
Området erbjuder en varierande natur från kuperade rullstensåsar, sänkor
och runda kullar till plana grus- och
sandfält. I sänkorna finns idag myrar,
tjärnar och sjöar. Hökensås Sportfiske
sätter varje år ut fisk i flera av sjöarna
och fiskekort går att köpa på semesterbyn. Vill man vandra i Hökensås finns
det fyra leder att välja bland, från två
till nitton kilometer långa. Här går det
att tälta, bo i husvagn eller hyra en stuga på Hökensås camping och stugby.
På Hökensås finns också en motorstadion som erbjuder bland annat folkrace, enduro, cross och mer. Allmänheten kan komma och träna på banan
under stadions öppettider.

Kommunal badplats vid Lilla Havssjön i Hökensås.
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Utöver naturupplevelser i Hökensås
naturvårdsområde finns många fler
vandringsleder och motionsstråk i Tidaholm. Man kan promenera på Ödegårdsstigen som går genom gammal
ädellövskog och före detta kalkbruksindustri i Ekedalens naturreservat. I
Grimmetorps naturreservat kan man
vandra på den 2,3 km långa vandringssträckan. Reservatet består till stor del
av gammal barrskog i ett kuperat och
mossbeklätt område. Gunnilstorp naturreservat ligger till stora delar på en
bevuxen och uppodlad kalkstensplatå
och fungerade förr som betesmark.
Det finns en stor artrikedom av växter
och insekter inom området.
På Hellidsberget finns motionsspår
från en till tio kilometer. Vintertid prepareras dessa till längdskidspår. På
Helliden ligger också Hellidens folkhögskola som bedrivs i Hellidens
slott. Hellidens slott fungerar även
som konferens och logi för företag
och privatpersoner och går att hyra för
längre eller kortare tillställningar.
När det gäller kulturupplevelser har
kommunen en hel del att erbjuda: I
tätorten Tidaholm finns en biograf

Skidåkning på Hellidsberget.
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som ägs av kommunen och kan hyras
av både privatpersoner och föreningar. På kulturskolan Smedjan har elever
möjlighet att utveckla sig själva inom
dans, musik och drama/teater.
Tidaholms stadsbibliotek är en del av
samarbetet Bibliotek Mellansjö. Samarbetet möjliggör att låntagare kan ta
del av ett större utbud av media. Biblioteket anordnar även olika aktiviteter för barn kopplade till bokläsande.

Kommunen har flera muséer, gallerier och en konsthall. Här finns utställningar med stor bredd och variation mellan säsongerna. Ett årligen
återkommande konstarrangemang är
Konstnatten Falköping-Tidaholm som
är en kulturfest med hundratals utställare och olika kringarrangemang.
Litografiska Akademin är Tidaholms
samlingsorganisation för Litografiska
verkstaden och Konstlitografiska Mu-

seet. I verkstaden finns möjlighet att
gå kurser i litografi både för konstnärer och allmänheten. Konstlitografiska
Museet är Sveriges enda som enbart är
ägnat till att visa litografisk konst.
Musik i Tidaholm är en förening med
medlemmar från organisationer och
föreningar med musik, dans och teaterverksamhet. Föreningen ger ut foldrar där deras musik- och teaterutbud
presenteras. Föreningen verkar också för främjande av det lokala musikoch kulturlivet genom att arrangera
och samordna arrangemang.
Turbinhusön är en idyll mitt i Tidaholms centrum vid ån Tidans strand
med en väl bevarad kulturmiljö. Ön
är ett omtyckt område för promenader med sin långa strandpromenad
och vackra planteringar. Sommartid
fylls kulturbyggnaderna med aktiviteter, utställningar och servering.

Folkhälsa

I Ekedalens naturreservat kan man promenera genom gammal ädellövskog.

Enligt statistik från folkhälsomyndigheten är folkhälsan i Tidaholm varierande. Medellivslängden i Tidaholm
är i stort sett densamma som i riket
som helhet, men antalet sjukdagar per
person och år skiljer sig avsevärt mellan nationen i stort och Skaraborgs
län. Störst är skillnaden för kvinnor
i kommunen i jämförelse med länet
och riket. Andelen personer med en
stillasittande fritid är också något högre i Tidaholm än i länet och riket och
kvinnorna i Tidaholms kommun är något mer stillasittande än männen.
Statistik kring användning av tobak i
Tidaholms kommun visar att blivande mödrar och spädbarnsföräldrar ligger över snittet i riket och länet. När
det gäller blivande mödrar är det nästan 10 % som röker i Tidaholms kommun i jämförelse med rikets 5,5 % och
länets 6 %.

Litografiska verkstaden på Vulcanön. Foto: WSP.
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Natur-, park- och vattenområden
I Tidaholms kommun finns gott om
grön- och vattenområden med vackra
och intressanta naturmiljöer tillgängliga för allmänheten. Kommunen ligger
i gränszonerna till flera naturgeografiska regioner innefattande Falbygden
inom Götalands centrala slättbygd,
Vänerslätterna samt skogslandskapet
i norra Götaland: Tiveden - Tylöskog
- Kolmården. De naturmässigt skilda
förutsättningar som finns inom kommunen medför en variation av naturtyper och en stor biologisk mångfald.
Landskapet i Tidaholms kommun är
kuperat och består till 60 procent av
skog. Kommunen inramas i väster
av Falbygdens bördiga högslätt med
Varvs- och Gerumsberget, och i öster
av Hökensås skogsbevuxna högland.

Vy över Hökensås skogsbevuxna högland.
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Hökenåssområdet är av både lokalt
och nationellt intresse. Området berörs av flera skyddsformer, såsom riksintresse och naturreservat. Inom området lan man också uppleva värdefull
tystnad och ro.
Tidaholms kommun har färdigställt
ett heltäckande naturvårdsprogram
som antogs av kommunfullmäktige
den 28 mars 2010. Programmet består
av två delar, en programdel och en objektskatalog. Naturvårdsprogrammet
skaSkövde
vara vägledande för kommunens
arbete med naturvårdsfrågor. Det ska
också vara ett stöd i arbetet med de
miljömål som riksdagen har beslutat
om.
Se karta Naturmiljö här intill.

Fakta
Artskyddsförordningen

170

Svenskt artskydd regleras i artskyddsförordningen (2007:845).
Här regleras både internationella överenskommelser samt de
svenska reglerna om fridlysning.
Enligt
artskyddsförordningen
är alla fåglar, grod- och kräldjur
och många andra djurarter, växter, svampar och lavar fridlysta.
Det innebär att det är förbjudet
att skada, döda, fånga eller störa
arterna. Man får inte heller skada eller förstöra deras fortplantningsområden och viloplatser.
Vilka arter som skyddas preciseras i bilagorna till art- och habitatdirektivet. Listorna omfattar
ett tusental arter.
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Fakta
Grönstruktur

Grönstruktur avser de grönytor
och vattenområden som finns i
staden och dess närmaste omgivning och omfattar såväl kommunal som privat mark, oavsett
funktion. Grönstrukturer rymmer
såväl ekologiska som sociala och
kulturella värden.
En välgenomtänkt grönstruktur
kan även bidra till bättre klimat
och luftmiljö i staden. Grönstrukturen bidrar till att växter och
djur har en chans att utvecklas
och överleva i stadsmiljön.

Grönområden och
tätortsnära natur

Den goda tillgången på natur- och grönområden är ett av kommunens många
värden och är något som uppskattas av
invånarna. I kommunens tätorter har
alla nära till naturen. Vandringsrundan Ånastigen söder om Tidaholms
tätort bjuder på vackra forsar, industriella lämningar och ett intressant fågelliv med bland annat häckande forsärla. Hellidsberget och Ekedalens
lövskogar är exempel på skogar som
ligger i nära anslutning till bebyggelse och som utnyttjas i hög grad för rekreation. Odlingslandskapet är påtag-

Del av Strandpromenaden längs med Tidan i centrala Tidaholm.
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ligt vid samtliga tätorter. Exempel på
detta är vandringsleden Norra rundan
vid Ingemarstorp och Karlstorp som
bjuder på en blandning av olika betesmarker, slåtteräng och åkrar, men
även sumpskog, betad skog och våtmarker.
Gröna stråk är viktiga för att få grönstrukturen att hänga samman men även
för att nå de gröna områdena utanför
tätorterna. Stråken fungerar även som
spridningskorridorer för djur och växter. Tidaholms tätort har tre gröna korridorer. I sydväst finns en grön korridor vid Marbotorps- och Hägnelunds
industriområde. Här finns Vamma ka-
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nal, en dagvattendamm samt betad
skog, hagmarker och promenadstråk.
Tidan har naturliga gröna korridorer
från norr och söder in mot staden vilka
båda till stora delar är obebyggda. Här
finns hagmarker, lövsumpskogar, mader och parker. I stadsmiljön finns promenadstigar samt Tidans både orörda
och planerade strandzoner.
Tidaholms tätort är känd som en grön
stad och mer än två tredjedelar av stadens yta utgörs av grönska. Stadslandskapets grönstruktur ger tillsammans
med bebyggelse och gator staden dess
karaktär och identitet. Naturområden,
Tidans stränder, trädgårdar och sta-

dens parker utgör alla viktiga delar av
grönstrukturen. Inom Tidaholms tätort ligger de flesta parker längs med
ån Tidan och skapar en mycket vacker
miljö i centrum. Stadsparken, Bruksvilleparken, Turbinhusön, Strandpromenaden, Stallängsskogen och Kyrkparken utgör tillsammans stadens
gröna rum. Stadens utformning gör att
avståndet mellan bostad och grönområden är högst 200 meter och avståndet till rekreation från 100 till 1 000
meter. De flesta parker och grönområden i staden är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga och
för föräldrar med barn i barnvagn.

Bruksvilleparken i Tidaholms västra del. Foto: WSP.
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Inom Tidaholms kommun finns flera
viktiga grönområden, parker och promenadstråk.
Bruksvilleparken (1)

Parken kom till under 1980-talet i samband med att Bruksvillan revs. Utescenen i parkens västra del används under
sommarhalvåret för uppträdanden av
olika slag. I den östra delen av parken
hittar man rester av den gamla trädgården som låg vid Bruksvillan. Bruksvilleparken har tagit över funktionen
som aktivitetspark från stadsparken.

Hellidsberget (2)

Hellidsberget avgränsar Tidaholm åt
öster och är ett populärt och flitigt utnyttjat område för friluftsliv och naturupplevelser. Här finns motionsspår
men även omarkerade stigar. Skogen på berget består mest av planterad gran men tall, ek och bok har fått
ta över allt mer. För att skydda det rörliga friluftslivet har områdesbestämmelser upprättats för Hellidsberget,
där några av syftena är att främja det
rörliga friluftslivet samt begränsa permanent bebyggelse.

Inom och nära tätorten Tidaholm finns flera grönområden.
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Stadsparken (3)

Parken ligger inramad av bebyggelse i Tidaholms västra del. I början på
1900-talet såg parken annorlunda ut.
Där fanns promenadstråk, bänkar och
en utescen. Idag finns här stora träd,
en stor grönyta till lek samt en lekplats.
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Stallängsskogen (4)

Stallängsskogen är ett mindre rekreationsområde centralt i Tidaholms
tätort. Den är i grunden en ek- och tallskog men här finns även ett alkärr samt
bestånd av asp. Genom Stallängsskogen går en upplyst gång- och cykelväg
vilken binder samman södra delen av
Tidaholm med centrum och utnyttjas
flitigt av invånarna. I Stallängsskogen
börjar också Ånastigen som är ett populärt promenadstråk längs ån Tidan.

Strandpromenaden (5)

Strandpromenaden löper längs Östra Drottningvägen och är som namnet
säget belägen längs ån Tidan. Strandpromenaden kan liknas vid en engelsk
park med sina höga träd, gräsytor och
planteringar. De senaste åren har parken genomgått en förändring då det
tagits bort stora buskage samt planterats nya perenner.
Turbinhusön (6)

Ön har fått sitt namn från Turbinhuset som ligger på ön. Under 1940-talet flyttades tre gamla stugor som låg
på Smedjegatan till ön för att skapa ett
hembygdsmuseum. Turbinhusön är ett
populärt utflyktsmål med både kaffestuga och kryddgård.

Ångarpsparken (7)

Parken är ett grönområde som sträcker sig från centrala Tidaholm norrut
till Norra Kyrkogården. I norra delen
av parken finns en lekplats och en fotbollsplan.
Ekedalens bokskog (8)

Skogen har sitt ursprung i en plantering (troligen början till ett arboretum)
som planterades i mitten eller senare
delen av 1870-talet av friherre Reinhold von Essen. Skogen är ett populärt rekreationsområde för boende i
Ekedalen och nyttjas mycket av skolan. Den södra delen av bokskogen är
naturreservat.

Bokskogen i Ekedalen är ett populärt rekreationsområde.
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Lagskyddade områden

Naturreservat

En mer detaljerad beskrivning av riksintresseområden, också de som inte
är kopplade till natur eller friluftsliv,
återfinns under kapitlet Riksintressen.

Inom Tidaholms kommun finns idag
14 naturreservat:

Det finns en rad skyddade områden
inom Tidaholms kommun såsom utpekade riksintressen samt flera naturreservat och Natura 2000-områden. Utöver detta finns bland annat djur- och
växtskyddsområden, naturminne och
biotopskydd.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s
mest värdefulla naturområden, med
syfte att bevara och skydda den biologiska mångfalden. De områden som
ingår i nätverket har valts ut för att de
innehåller naturtyper och arter som är
listade i EU:s fågeldirektiv och EU:s
art- och habitatdirektiv. I Sverige är
alla Natura 2000-områden även riksintressen enligt 4 kap miljöbalken.
I Tidaholms kommun finns 13 Natura
2000-områden:

• Baremosse (del av)
• Djupasjön
• Eldslyckan – Kobonäs
• Ettaks strömmar
• Gorsan
• Grimmestorp
• Gullerstorp
• Gunniltorp
• Havsjöberg
• Huvudshemmet
• Lammevadskärret
• Vitgölen – Tjäremossen
• Vättak Kungsgården
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Naturreservat är områden med värdefull natur och/eller värden för friluftslivet. De skyddas genom miljöbalken.
Naturreservat bildas genom beslut av
länsstyrelsen eller kommunen och till
varje reservat ﬁnns föreskrifter och
skötselplan som reglerar vad som gäller inom området.

• Aplagårdsskogen

Riksintressen

Riksintressen avser de allmänna intressen som är särskilt värdefulla och
av betydelse för hela landet. Enligt
miljöbalken ska riksintressen skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada deras värden eller påtagligt försvåra tillkomsten eller möjligheten att
utnyttja anläggningarna för avsett ändamål.
Riksintresse naturvård (3 kap. 6 § MB):

• Baremosse

• Baremosse (del av)

• Djupasjön

• Brokvarn

• Plantaberget,Varvsberget, Gerumsberget och Gisseberget

• Djupasjön
• Ekedalen
• Ettaks strömmar
• Gorsan
• Grimmestorp
• Gunniltorp
• Hadängs lövskog
• Hyltan
• Hökensås
• Lammevadskärret
• Vita mossen
I dagsläget pågår även reservatsbildning för ett nytt naturreservat inom
kommunen vid namn Lenaborg.

• Kobonäs-Orleka
• Lammevadskärret
• Svedmon - Hökensås
• Vättaksplatån
Riksintresse friluftsliv (3 kap. 6 § MB)

• Hökensås (FO20)

Riksintresse rörligt friluftsliv Geografisk bestämmelse (4 kap. § 2 MB)

• Vättern, inklusive Hökensåsområdet.
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Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform och ett begrepp som
inte återfinns i miljöbalken (MB).
Skyddsformen ersätts gradvis med andra skyddsformer, men fram till dess
gäller bestämmelserna i landskapsskyddsområdena. För varje område
finns särskilda föreskrifter framtagna.
Syftet med skyddet är att skydda stora områden från större förändring eller
påverkan. Skyddet reglerar bebyggelse, vägar och anläggningar som kan ha
en negativ effekt på landskapsbilden.
Landskapsbildsskydd finns i västra delen av kommunen, bland annat
kring Varvsberget.
Naturminne

Speciella naturföremål, exempelvis
skyddsvärda träd och stenblock, kan
skyddas som naturminne. Naturminnen får även omfatta det markområde som krävs för att bevara naturföremålet och ge det nödvändigt utrymme.
Naturminne är en av de äldsta skyddsformerna för natur i Sverige.
I Tidaholms kommun finns fyra naturminnen.

Naturvårdsområden

Länsstyrelsen eller kommunen kunde innan miljöbalken trädde i kraft avsätta naturvårdsområden med stöd av
naturvårdslagen. Skyddsformen var
svagare än naturreservat och fick inte
hindra pågående markanvändning, exempelvis skogsbruk. När miljöbalken
trädde i kraft upphörde möjligheten att
bilda nya naturvårdsområden. Redan
bildade naturvårdsområden finns dock
kvar och ska enligt miljöbalken numera betraktas som naturreservat.
Hökensås i kommunens sydöstra delar
är Tidaholms enda naturvårdsområde.

Övriga områden
Nyckelbiotop

En nyckelbiotop är ett skogsområde
med höga naturvärden som har stor
betydelse för växter och djur samt utgör ett skydd för hotade och sällsynta
arter. Nyckelbiotoper är ofta rester av
miljöer som försvunnit i det omgivande landskapet. Åtgärder i nyckelbiotoper ska göras i samråd med Skogsstyrelsen.
Nyckelbiotoper finns spridda runt om
i kommunen med en högre koncentration runt Varvsberget och sydost om
Tidaholms tätort.

Biotopskyddsområde

En biotop är ett naturligt avgränsat område. Det finns två olika typer
av skydd av biotoper, så kallade biotopskyddsområden. Den ena typen utgör ett generellt skydd för vissa biotoptyper. Den andra typen utgör ett
skydd för en specifik biotop och beslutas i varje enskilt fall. Det är länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller en
kommun beslutar om biotopen ska utgöra ett biotopskyddsområde och gäller enbart för det enskilda området.
Inom biotopskyddsområde är det förbjudet att bedriva verksamheter eller
vidta åtgärder som riskerar att skada
naturmiljön.

Naturvårdsavtal

Runt om i kommunen finns 15 biotopskyddsområden.

På nationell nivå pågår arbete med
att ge formellt skydd till skyddsvärda
skogar ägda av staten. Det har utförts
inventeringar av skogar på statens
mark med naturvärden som motiverar
bildande av nya naturreservat. Inventeringen omfattar allt ifrån ädellövskogar i Sydsverige till fjälltrakternas
urskogsartade barrskogar.

Naturvårdsavtal är ett nyttjanderättsavtal som kan tecknas mellan markägare och staten genom länsstyrelserna eller Skogsstyrelsen och syftar
till att utveckla och bevara de höga
naturvärden som redan finns. Naturvårdsavtal kan även tecknas av kommuner.
Ett tiotal områden som omfattas av
naturvårdsavtal finns spridda runt om
i kommunen.
Skyddsvärda statliga skogar,
skyddsvärda träd

I Tidaholms kommun finns två skyddsvärda statliga skogar och över 600 registrerade skyddsvärda träd.
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Vatten

Sjöar och vattendrag är av intresse
för såväl naturvård och friluftsliv som
vattenförsörjning. Vattnet är en viktig
naturresurs till nytta för människor och
för den biologiska mångfalden, samt en
nödvändig livsmiljö för djur och växter.
Sverige är indelat i fem vattendistrikt
med en vattenmyndighet i varje distrikt.
Hela Västra Götalands län och Tidaholms kommun tillhör Västerhavets
och Södra Östersjöns vattendistrikt.
Ån Tidan är kommunens största vattendrag. Tidaholms kommun har
många sjöar men de flesta är mycket små. Den sjötätaste delen ligger på
Hökensås och är viktig för fritidsfisket. Storlommen är en karaktärsfågel som häckar vid flera av sjöarna.
Ett antal mindre åar, såsom Ösan och
Yan, samt många bäckar genomkorsar

kommunen och mynnar förr eller senare ut i Tidan. Endast Svedåns avrinningsområde, i kommunens sydöstra
del, avvattnas till Vättern.
Det finns gott om småvatten i Tidaholms kommun, både naturliga vattensamlingar och kulturskapade dammar och småvatten. I dammarna finns
ofta en intressant och artrik flora och
fauna. Dammarna hyser också flera
arter av groddjur som vanlig padda,
åkergroda, vanlig groda och mindre
vattensalamander. Våtmarker, myrar och rikkärr återfinns också inom
kommunen och bidrar med biologisk mångfald, artrikedom samt viktiga livsmiljöer för groddjur och fåglar. Tidaholms kommun har även en
relativt stor areal sumpskogar. Dessa
fyller en viktig funktion för rödlistade
och missgynnade arter och har en viktig landskapsekologisk funktion.

Tidan har stor betydelse för stadens miljö och identitet. Foto: WSP.
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Tidan

Ån Tidan ingår i Göta älvs avrinningsområde och sträcker sig genom kommunen och Tidaholms tätort. Tidan är
och har varit viktig för kommunen,
inte minst ur miljö- och rekreationsaspekt. Ån och dess omgivningar har
mycket höga naturvärden knutna till
forssträckor, strandängar och strandskogar, med ett intressant växt- och
djurliv av värde för den biologiska
mångfalden.
I Tidaholm, Fröjered och Madängsholm utgör Tidan ett viktigt inslag i
närmiljön. I Tidaholms tätort är ån av
stor betydelse för stadens miljö och
identitet. Tidans blågröna stråk bidrar
till att ge staden dess karaktär och särprägel och har även stor betydelse för
fritidslivet och invånarnas upplevelse av vatten i det offentliga rummet.
Ån flyter genom staden i nordlig rikt-
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ning och området utmed Tidan är ett
uppskattat inslag i stadsmiljön som utnyttjas flitigt av såväl stadens invånare som besökare. Idag är det dock inte
möjligt att ta sig längs med ån genom
hela Tidaholms tätort då det finns hinder längs sträckan vilket medför barriäreffekter.
Sedan år 2008 är det tillåtet att fiska med fluga i centrala Tidholm. Detta gör Tidan till en tillgång för fiske i
stadsmiljön och bidrar till att höja stadens attraktionskraft ytterligare.
Strandskydd

Kring alla vatten råder enligt miljöbalken strandskydd för att skydda växtoch djurlivet samt för att ge möjlighet för invånarna att ta sig till vattnet.
Skyddet gäller generellt 100 meter
från strandkanten, både på land och
ner i vatten. Detta skydd kan om det
anses lämpligt utökas till 300 meter.
Kommunerna har det primära ansvaret
för att hantera frågor om strandskydd.
Länsstyrelserna ska granska alla dispenser och upphävanden av strandskydd.
Strandskyddet kan utökas eller minskas. Inom Tidaholms kommun gäller ett utökat 200 meters strandskydd
för Alvasjön, Barnasjön, Bredsjön,
Bruksdammen, Djupasjön, Gimmenesjön, Kvarnsjön, Otterstorpasjön och
Åsa sjö. För övriga sjöar och vattendrag gäller 100 meter generellt strandskydd.
Miljökvalitetsnormer

EU instiftade år 2000 ett ramdirektiv
för vatten för att skydda vattnet mot
föroreningar. I svensk lagstiftning implementerades ramdirektivet år 2004 i
form av miljökvalitetsnormer (MKN)
för vatten. MKN är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med
stöd av 5 kap miljöbalken. MKN för
vatten uttrycker den lägsta godtagbara

miljökvalitet, både ekologisk och kemisk, som en vattenförekomst ska ha
vid en viss tidpunkt. Det övergripande
målet är att uppnå god status för samtliga vattenförekomster och att vattenkvaliteten inte får försämras. Målet i
Sverige har varit att alla vattenförekomster skulle uppnå god kemisk och
ekologisk status till år 2015. Tidsfrist
har nu dock givits till år 2021, i vissa
fall år 2027, för de vattenförekomster
som inte lyckats uppnå målet till 2015.
Ett av vattendragen i Tidaholms kommun uppnår i nuläget god ekologisk
status. Sju vattendrag har tidsfrist till
2021 på grund av flödesregleringar,
konnektivitet och övergödning. Fem
vattendrag har tidsfrist till 2027 på
grund av konnektivitet, övergödning
och försurning.
Ytvatten

Det finns 14 ytvattenförekomster i Tidaholms kommun.
Enligt VISS, vatteninformationssystem Sverige, var ekologisk status och
potential för ytvattnet i kommunen
vid senaste bedömning till övervägande del måttlig. 14 % av ytvattenförekomsterna nådde god ekologisk status
och 7 % hade dålig ekologisk status.
Inget av vattendragen uppnår god kemisk status, men om man ser till kemisk status utan överskridande ämnen
uppnår 21 % av ytvattenförekomsterna god kemisk status, övriga 79 % är
ej klassade.
Gällande näringsämnen håller ytvattnet i kommunen övervägande hög,
god eller måttlig status och för försurning uppnår 71 % hög ekologisk status. Vad gäller övriga vanliga miljöproblem förekommer övergödning och
syrefattiga förhållanden samt övergödning på grund av belastning av näringsämnen i 43 % av ytvattenförekomsterna.

Miljögifter förekommer i samtliga 14
ytvattenförekomster. Två av 14 ytvattenförekomster är försurade. Samtliga 14 ytvattenförekomster har habitat
som förändrats genom fysisk påverkan såsom exempelvis muddring och
småskalig vattenkraft.
Grundvatten

Det finns 11 grundvattenförekomster i
Tidaholms kommun. Av dessa uppfyller samtliga god kemisk status i dagsläget.
Det finns tre grundvattenförekomster
med betydande påverkan från punktkällor i form av förorenade områden.
Man har i dessa fall bedömt att föroreningsnivån i grundvattnet lokalt är
stor/mycket stor. För resterande åtta
grundvattenförekomster saknas data
vilket innebär att påverkan kan finnas på fler av grundvattenförekomsterna i kommunen. Beträffande de tre
förekomsterna med betydande påverkan är föroreningarna relaterade till
bland annat branscherna träimpregnering samt pappers- och massaindustri.
Det finns 26 förorenade områden
inom en av grundvattenförekomsterna (Sandhem-Hömb söder), varav ett i
klass 2 (stor risk). Det finns här risk att
kemisk status inte uppnås 2021.

Stabilitet

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, har utfört en översiktlig stabilitetskartering för vid utredningstillfället bebyggda områden i
Tidaholm.

ÖP TIDAHOLM • DEL 2 Tidaholm idag

39

180

Kulturmiljö
Kulturplanering

Kulturplanering handlar om samspelet mellan kultur, plats och identitet. Tanken med kulturplanering är att
sammanlänka kultur med samhällsplanering genom att identifiera kulturella resurser, traditioner och identiteter som präglar en plats eller ett
område och skapa utvecklingsplaner
utifrån dessa platser.
Kulturplanering ska därmed ses som
ett komplement till den traditionella samhällsplaneringen och präglas av ett tydligt medborgarperspektiv. Västra Götalandsregionen har en
kulturstrategi och regional kulturplan
som gäller 2020-2023. Den regionala kulturplanen för Västra Götaland
är framtagen i enlighet med överenskommelsen med staten om Kultursamverkansmodellen, men omfattar
all regional kulturutveckling i Västra
Götaland. Kulturplanen är inte ett dokument som ensamt skapar och styr
regionens kulturpolitik. Den samverkar med visionsdokument, policybeslut, strategier och riktlinjer på både
regional, nationell och internationell
nivå.

Kulturmiljöprogram

Ett kulturmiljöprogram togs fram 2018
och utgör ett vägledande kunskapsunderlag kring vilka kulturvärden som
är särskilt viktiga att värna vid planeringsprocesser och bygglovsärenden.
Kulturmiljöprogrammet fungerar också som ett övergripande visionsdokument för att synliggöra kommunens
viktigaste kulturhistoriska berättelser
som de representeras av bebyggd miljö, landskap och fornlämningar.
Programmet ska bidra till att uppnå en
hållbar samhällsutveckling genom att
verka för att en mångfald av kulturmiljöer kan bevaras, användas och utvecklas. Inom kommunen har 42 geografiskt avgränsade miljöer pekas ut
som särskilt kulturhistoriskt intressanta.
Kommunala kulturmiljöer

En inventering av särskilt värdefulla
kulturmiljöer inom kommunen, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader
och miljöer i Tidaholms kommun, genomfördes 1989. Dessa utgör utgångspunkten för utpekade kulturmiljöer
inom 2018 års kulturmiljöprogram.

Vägen slingrar sig förbi bebyggelsen och kyrkan i Velinga, mot söder. Foto: WSP.
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De avgränsade miljöerna sorteras i
kulturmiljöprogrammet in under någon av kulturmiljöprofilens fyra delar.
På så sätt förtydligas kopplingen mellan de enskilda kulturmiljöerna och
Tidaholms historia.

Lagskyddade områden
Riksintressen

I kommunen finns följande riksintressen för kulturmiljö:

• Kambrosilurområdet (R 100),
Kambrosilurområdet kring de
västgötska platåbergen.
• Hömb-Kavlås (R 51). Herrgårdslandskapet kring Kavlås.
• Suntak (R 53). Suntaks bymiljö
med representativ bebyggelse från
järnåldern till 1800-talets gårdsflyttningar.
• Kymbo tall (R 55). Kymbo tall,
fornlämningsmiljö med ett av landets största hålvägssystem.
En mer detaljerad beskrivning av
dessa områden finns i kapitlet Riksintressen.
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Byggnadsminnen

I kommunen finns följande byggnadsminnen:

• Kavlås slott
• Kungslena Bosgård
• Ordenshuset Logen 204 Vulcan.
Fornlämningar

Ett stort antal fornlämningar finns
inom kommunen. Fasta fornlämningar har ett generellt lagskydd enligt kulturmiljölagen. Detta omfattar
även ännu ej registrerade fornlämningar, exempelvis sådana som upptäcks i samband med byggnadsarbeten. Skyddet omfattar även ett område
runt varje fornlämning.

Kulturlandskapet
En gränsbygd

Tidaholms kommun utgör gräns mellan falbygdslandskap och skogsland.
Mötet mellan landskapets olika förutsättningar skapar en väst-östlig gränslinje inom kommunen, med Falbygdens bördiga högslätt i väster och
Hökensås skogbevuxna högland i öster. I mötet däremellan löper Tidans
vatten. Ett annat biflöde till Tidan är
Yan som kommer från Hökensås och
rinner norrut genom kommunens östligaste del.
Odlingslandskapet –
kambrosilur och falbygd

Falbygden hör till landets tidigast befolkade och brukade områden, präglat
av åkerbruk och boskapsskötsel ända
sedan forntiden. Utöver jordbruk har
de historiska näringarna på Falbygden
i stor utsträckning utgjorts av kalkframställning, mest till husbehov. Två
alunbruk startades på 1700-talet i Oltorp och Kavlås. Kalksten och skiffrar började i större skala tas tillvara på
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1800-talet genom en kalkstensindustri
knuten till Varvs socken. Regionens
kännetecken utgörs av platåbergen.
Dessa består av kambrosilurbergarter
med en överlagrande och skyddande
diabas.
Tidans dalgång med Yan –
utgångspunkt för
industrialisering

Slättområdena kring Tidan och Yan
utgör övergångsområden mellan jordbruksbygd och skogsbygd. En del av
odlingsmarken här utgörs av sankmarker som dikades ut på 1800-talet.
Längs större åar liksom utmed Falbygdens mindre bäckar anlades kvarnar redan på medeltiden. Vattenkraft
och skog gav också förutsättningar för
viss bruksbildning på 1700-talet och
för bygdens industrialisering under senare delen av 1800-talet. I Tidaholms
kommun hade industrialiseringen sitt
fokus i Tidadalen med Tidaholms
bruk, Vulcans tändsticksfabrik och
textilindustrin i Madängsholm.
Hökensås

Hökensås högplatå har långt fram i tiden varit glesbefolkad och svårforcerad och bildat en gräns för rörlighet
mellan inre Västergötlands slättområden och Vättern i öster. Av hävd har
Hökensås utgjort en av Västergötlands
allmänningsskogar. Framförallt dalsidorna hyser odlingsmark. Hökensås
gårdar har varit små och näringsfånget därför mer varierat. Timmerhandel
och tjärframställning var viktiga tillskott till ekonomin. Under 1700- och
1800-talen utvecklades träslöjden för
avsalu med försäljning av bland annat kärl, redskap, åkdon och möbler. I
Härja och Daretorp verkade också flera vapensmeder parallellt med ett betydande klensmide.

Kulturhistoria
Förhistorien ger landskapet
kontinuitet

Kommunens fornlämningar utgör
centrala berättelser om hur landskapets förutsättningar format gångna tiders samhällen och knyter an till dagens landskap och människors sätt att
nyttja dem. Fornlämningarna knyter
an till kommunen som såväl glesbefolkad skogsbygd, resursrik falbygd
och tidigt ianspråktagna dalstråk nära
vattendrag.
Kommunens västra delar är de mest
fornlämningsrika och är knutna till
Falbygden och södra Tidandalen.
Från stenåldern märks särskilt de nästan 30 gånggrifter som är knutna till
Falbygdslandskapet. Från järnåldern
finns flera stora gravfält, där Dimbogravfältet utgör före detta Skaraborgs
läns största. Bland medeltida fornlämningar framträder inte minst de två befästa kungsgårdarna Lenaborg och Ettak. Karaktäristiska fornlämningar i
den skogrika östra kommundelen är
hålvägar och fångstgropar. Hålvägssystemet på Kymbo Tall utgör troligen landets största.
Livet i odlingslandskapet

Den täta sockenbildningen och de rika
agrara kulturmiljöerna gör att dessa
berättelser är särskilt viktiga för Tidaholms kommun.Tidaholms kommun
präglas av det stora antalet socknar
med rika exempel på hur de månghundraåriga byarna kring kyrkan organiserats såväl före som efter de stora
jordbruksskiftena. Sambandet mellan bymiljöer och ett rikt odlingslandskap med spår av långt nyttjande är i
många fall tydligt. Herrgårdsmiljöer,
ibland i form av kungsgård eller säteri, har i många fall en direkt koppling
till sockencentrat och byns utveckling. Österut i kommunen blir istället

183

de begränsade odlingsytorna med gårdar utan koppling till bymiljö viktiga.
Småstugor av torp- och backstugekaraktär är delar av både skogsbygdens
och bymiljöernas historia.

men också tegelbruk, kvarnar och sågar. Falbygdens kambrosilurberg lade
grunden för brytning av alun och kalk.

Industrialisering med vattenkraft och bergsbruk

Tidaholm visar vilken explosiv samhällstillväxt vattenkraften kunde bära.
Tidaholm blev Västergötlands främsta
industristad. Orten Tidaholm blev centrum och motor i den industriutveckling där Tidans strömmar var kraftkällan. Tidaholm är en av kommunens få
tätortsbildningar och orten finns också
geografiskt i centrum. Järnbruket på
Ön lade grunden. Med världens största tändsticksfabrik, Vulcan AB, gavs

Tidans vatten och Falbygdens berg
har varit avgörande för utvecklingen
av Tidaholms kommun. Tidans vatten
blev tidigt en motor för näringslivets
utveckling. Tidaholm formades till
Västergötlands kanske tydligast profilerade industristad. Vattnets kraft gav
stora anläggningar som Tidaholms
bruk, Vulcan och Madängsholm,

Tidaholm – centralort sprungen
ur industrin

så förutsättningarna för en tätort som
blev först köping och sedan stad. Den
utbredda egnahemsbebyggelsen med
stora trädgårdar har stark koppling till
tändsticksfabriken.
Herrgårdsbyggnaderna och industrimiljöerna på Ön tillför stora stadsmiljövärden, liksom stadens offentliga
bebyggelse med koppling till perioden
av intensiv tillväxt kring sekelskiftet
1900.

bildtext

Välbevarad bymiljö i Hömb. Foto: WSP.
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Suntaks medeltida kyrka med anor från 1100-talet. Foto: WSP.

Ett av landets största hålvägssystem ligger i Kymbo Tall i
kommunens östra skogrika delar. Foto: WSP.

bildtext

Gammal industrihistorisk miljö i Madängsholm. Foto: WSP.
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Äldre bebyggelse med anknytning till tändstickstillverkningen på Vulcanön. Foto: WSP.
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Teknisk försörjning
Fjärrvärme

Fjärrvärme är en driftsäker och miljövänlig form av värme. Tidaholms
kommun har under 2000-talet gjort
stora satsningar på utbyggnad av fjärrvärmenätet samt en ny samförbränningsanläggning för fjärrvärme.
Fjärrvärmenätet i Tidaholms tätort är
relativt väl utbyggt och en stor del av
lägenheter, skolor, vårdhem och affärslokaler är anslutna till fjärrvärmenätet i staden. En majoritet av kommunens egna fastigheter värms idag
upp med fjärrvärme. Det är däremot
ett mindre antal villor som anslutits i
dagsläget.

Elförsörjning och kraftnät

Inom Tidaholms kommun finns idag
två 40 kV-ledningar som tillhör Vattenfall och ingår i det regionala nätet.
Dessutom finns en 40 kV reservmatning från Falköping.
Tidaholms Energi AB äger cirka
90 % av det lokala elnätet. Vattenfall
äger det lokala elnätet i Härja, Klämmesbo och delar av Fridene. Sjogerstad Eldistributionsförening äger det
lokala elnätet i Kungslena.

Vindkraft

I november 2010 antog Tidaholms
kommunalfullmäktige en tematisk
översiktsplan för vindbruk i kommunen. I denna vindbruksplan redovisas
vilka områden kommunen prioriterar
för uppförande av vindkraftverk och
vilka områden som anses olämpliga.
Planen utgör ett viktigt underlag för
bygglovsgivning från kommunen och
tillståndsgivning från länsstyrelsen
vid ansökan om uppförande av vindkraftverk. Enligt planen får cirka 45
vindkraftverk sättas upp vilket motsvarar ungefär 243 GWh vindenergi.

Andra alternativ för uppvärmning är
olika typer av värmepumpar. En värmepump tar energi ur berg, vatten,
jord eller luft. Intresset för bland annat
bergvärme inom kommunen är stort
och det finns idag bergvärmepumpar
installerade.
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Bredband

Bredband Östra Skaraborg AB (BÖSAB) har byggt ett bredbandsnät i
kommunerna Hjo, Karlsborg, Tibro
och Tidaholm med god täckning avseende ADSL. I samverkan med energibolagen i dessa kommuner kompletteras utbyggnaden nu fortlöpande med
bland annat fiber.

Vatten, avlopp och
reningsverk

Vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och
grundvatten påverkas av olika mänskliga verksamheter som t.ex. jordbruk,
miljöfarliga verksamheter och utsläpp
av avloppsvatten och dagvatten.

Tidaholms reningsverk. Foto: WSP.
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Det kommunala dricksvattnet i Tidaholm hämtas från Källefall. För boende i Fröjered levereras vatten som
kommer från Vättern.
Tidaholms reningsverk ligger vid Tidan och tar emot avloppsvatten och
renar det i tre steg; mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Kommunen har
också ett antal mindre reningsverk
i Gälleberg, Fröjered och Folkabo.
Dessa verk har något enklare rening
och i vissa fall mer naturnära metoder.
Det renade vattnet passerar sedan genom dammar och våtmarker för att till
sist släppas ut i Tidan.
Arbete med att ta fram en VA-plan
pågår. Kommunen utreder också införande av hantering av matavfall i
kommunen.

Avfallshantering

I kommunen finns 11 återvinningsstationer utplacerade. De är obemannade och öppna dygnet runt. Här kan
kommunens invånare lämna sorterade
förpackningar av papper, plast, metall
och glas samt batterier och tidningar.
Kommunen har även en större återvinningscentral som är bemannad. Centralen fungerar väl och har god kapacitet På återvinningscentralen kan
privata hushåll inom Tidaholms kommun lämna sitt sorterade avfall. Företag är hänvisade till auktoriserad avfallsentreprenör.
I dagsläget saknas hantering av matavfall i kommunen.
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Riksintressen
Områden som är skyddsvärda och intressanta för hela landet kan pekas ut
som riksintressen enligt miljöbalkens
3 och 4 kapitel. Syftet med att peka ut
riksintressen är att skydda och bevara
eller att säkerställa användning i framtiden. I planeringssammanhang väger
riksintressen tyngre än andra intressen. Ett område kan ibland omfattas
av flera riksintressen och avvägningar
mellan dem kan krävas. Undantaget är
att riksintresset för totalförsvaret alltid
ges företräde. Något sådant riksintresse finns dock inte utpekat i Tidaholms
kommun.
I Tidaholms kommun finns riksintressen utpekade för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, kommunikationer
och energiproduktion. Planerad markanvändning får inte påtagligt skada
ett riksintresse. Riksintressena skyddas på olika sätt bland annat genom
naturreservat och antagna detaljplaner.
Inom kommunen finns även flera Natura 2000-områden, vilka också utgör
riksintressen. Natura 2000-områden
regleras i miljöbalkens 4 kapitel och
av EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektivet. Detaljplaneläggning,
tillståndsgivning eller andra åtgärder som på ett betydande sätt påverkar miljön i ett Natura 2000-område kräver tillstånd enligt miljöbalken.
Tillstånd krävs även för verksamheter
som bedrivs utanför Natura 2000-området, men som medför en betydande
påverkan på naturområdet. Åtgärder
kan tillåtas om områdets naturvärden
även fortsatt får en gynnsam bevarandestatus. Åtgärder i eller utanför ett
Natura 2000-område som kan riskera
att medföra betydande negativa konsekvenser för miljön tillåts inte enligt
miljöbalken 7 kap.
Inom Tidaholms kommun är vissa
områden både riksintresse för naturvård och Natura 2000-områden. Dessa
två typer av skydd presenteras därför
på samma ställe i översiktsplanen.

I kommunen finns dessutom två påverkansområden för riksintresse för
totalförsvaret: MSA-område (Minimum Safe Altitude) för Karlsborgs
övningsflygplats, samt Område med
särskilt behov av hinderfrihet.

lings- och betesmarker. Mycket värdefulla ädellövskog med lång skoglig
kontinuitet finns bla vid Fårdala - Kleven på Gerumsberget, vid Skogatorp
och vid Gunniltorp på Plantaberget.

Riksintresseområden i Tidaholms
kommun finns utmärka på karta Riksintressen.

Djupasjön

Riksintresse naturvård
(3 kap. 6 § MB)

Områden av riksintresse för naturvård
ska representera huvuddragen i svensk
natur, belysa landskapets utveckling
och visa mångfalden i naturen. Följande riksintressen för naturvård finns
inom kommunen:
Plantaberget, Varvsberget,
Gerumsberget och Gisseberget

Riksintresset innefattar ett stort område som löper över kommungränsen
mot Falköpings kommun. Området
består av de fyra östliga platåbergen
Plantaberget, Varvsberget, Gerumsberget och Gisseberget på Falbygden.
Falbygdens platåberg med omgivningar har mycket höga naturvärden,
framför allt genom den stora variation av naturtyper som finns i området. Riksintresset omfattar ett representativt odlingslandskap med lång
kontinuitet med förekomster av naturbetesmarker vid bland annat Hångsdala Dala, Öja hed och Skogastorp med
mycket artrika växtsamhällen. Området innehåller bland annat värdefulla
våtmarker som är goda representanter för den naturgeografiska regionen,
till exempel extremrikkärren i Skogastorpskärret, Prästängen och vid
Mularpsbäcken. Hela Plantabergets
västsluttning med betesmarker och
lundrester ansluter naturligt till odlingsbygden mellan Högstena och Tiarp. Dynkullen och Slättekullen, söder
om Plantaberget, kännetecknas av od-

Riksintresset Djupasjön ligger i Tidaholms kommun och utgörs av en myr
vid Djupasjön. Myren utgör en ovanlig typ av rikkärr med rik flora. Vegetationen är kalkpåverkad och rikt varierad med arter som blekvide, vippstarr
och slokstarr.
Området berörs också av Natura-2000
området Djupasjön (art- och habitatdirektivet).
Kobonäs-Orleka

Området, som sträcker sig längs Tidan
mellan Tidaholms tätort och Fröjered,
utgörs av ett representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och förekomst av slagna sötvattenstrandängar, betade mader och naturbetesmarker
vid Tiarp, Svartekulla, Nycklerör, vid
Eldslyckan och Annefors. Bitvis innehar området art- och individrika växtsamhällen i ängar och naturbetesmarker med arter som bland annat
ängsstarr, loppstarr, stagg, klockgentiana, strandveronika, spikblad, slåttergubbe, atlantmaskros, ormrot och
svinrot. Objektet är mycket värdefullt
för groddjur samt för fågellivet. Av
häckfåglar finns t.ex. trana och flera
par skogssnäppor och storspov.
Området berörs av Natura-2000 området Eldslyckan-Kobonäs (art- och habitatdirektivet).
Lammevadskärret

Lammevadskärret i Tidaholms kommun är ett botaniskt värdefullt, soligent kalkkärr med källor omgivet av
jordbruksmark. Området består av
björksumpskog, axagkärr och extremrikkärr. Kärret slåtterhävdas och har
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stora botaniska värden med stor förekomst av bl a flugblomster, blodnycklar, vaxnycklar och ängsnycklar.
Lammevadskärret är naturreservat och
området berörs av Natura-2000 området Lammevadskärret (art- och habitatdirektivet).
Vättaksplatån

Området utgörs av ett isälvsdelta avsatt i issjö och präglas av en särpräglad topografi med branta sluttningar och stora nivåskillnader. Deltat vid
Vättak är ett av de största i Skaraborg.
Riksintresset hyser geovetenskapliga, botaniska och hydrologiska värden. Inom området ligger Gorsan som
är skyddad som naturreservat och Natura 2000 område. Gorsan är ett källpåverkat kalkkärr med mycket höga
botaniska värden, bl a finns här myrbräcka, sumparv och käppkrokmossa.
Området runt källkärret Gorsan är naturreservat sedan 1958. Området berörs av Natura-2000 området Gorsan
(art- och habitatdirektivet).

Hökensås naturvårdsområde utgör en
del av Hökensås. Hyltan är naturreservat sedan 2001. Området berörs av
Natura-2000 området Vitgölen – Tjäremossen (art- och habitatdirektivet).

Hela området är sedan 1985 naturvårdsområde enligt 19 § NVL. Området berörs av Natura-2000 området
Baremosse (fågeldirektivet samt artoch habitatdirektivet).

Baremosse

Natura 2000-områden

Riksintresset är beläget i Tidaholms
samt Habos och Mullsjös kommuner. Baremosse och den intilliggande Möjamossen bildar ett stort myrkomplex och är belägna i ett höglänt
område på vattendelaren mellan Tidans och Vätterns dräneringsområden. Områdets naturvärden är knutna
till den sluttande mossen, representativa fattigkärr och mångformigheten
bland hydromorfologiska former. Ett
stort antal vegetationstyper i myrmiljö typiska för naturgeografisk region
11 är väl representerade på Baremosse och det finns områden med orörda
sumpskogar i anslutning till kärren.
Myrlilja och klockljung har stora förekomster. Baremosse har en rik fauna med bland annat häckande trana,
grönbena och ljungpipare.

I Tidaholms kommun finns idag 13
Natura 2000-områden. Till varje område finns en bevarandeplan. Mer omfattat beskrivning av Natura 2000-områden finns i Naturvårdsprogram för
Tidaholms kommun.
Baremosse (del av)

Bare mosse är ett myrkomplex beläget
i Tidaholms och Habo kommun.
Djupasjön

Djupasjön ligger cirka 2,5 kilometer
öster om Kungslena.
Eldslyckan – Kobonäs

Området följer Tidans sträckning mellan Tidaholms tätort och Fröjered.

Svedmon – Hökensås

Riksintresset är beläget i kommunerna Hjo, Tidaholm och Habo, och innefattar delar av urbergsplatån Hökensås
samt ett stråk av Sydsveriges största sand- och grusavlagringar nedanför denna. Området innehåller ett stort
antal gölar och mindre sjöar samt värdefulla våtmarkskomplex som Vitamossen vid Härja och Vitamossen
vid Källefall. Våtmarkerna har stora botaniska värden. Myrkomplexen
på Hökensås utgörs av representativa
myrtyper vilka domineras av skvattramtallmossar som är tämligen orörda. Grus- och sandlagren är ställvis
starkt grundvattenförande. I trakten av
Källefall mynnar mycket ymniga källflöden och i anslutning till dessa har
Tidaholm sin vattentäkt.
Ekedalens natureservat erbjuder fina promenader.
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Lammevadskärret

Lammevadskärret är beläget söder om
Dimbo by utmed vägen mot Folkabo.
Vitgölen – Tjäremossen

Vitgölen-Tjäremossen ligger i de södra delarna av Hökensås naturvårdsområde i Tidaholms kommun.
Ettaks strömmar

Ettaks strömmar utgör ett representativt vattendrag med mycket högt
skyddsvärde.
Gorsan

Gorsan är ett unikt källkärr med botaniska, hydrologiska och geovetenskapliga värden och ligger beläget
mellan samhällena Valstad och Vättak.
Grimmestorp

Grimmestorp ligger norr om gården Grimmestorp, cirka 1,5 mil söder om Tidaholm och cirka 2 kilometer nordost om Härja kyrka.
Gullerstorp

Gullerstorp ligger ca 1,5 km sydväst
om Hångsdala kyrka, söder om Gisseberget.
Gunniltorp

Gunniltorp utgörs av ädellövskog på
plantabergets östsida.
Havsjöberg

Natura 2000-området består av två
områden, norra delområdet som ligger strax norr om gården Krogstorp
och södra delområdet som ligger väster om Havsjöberg.
Huvudshemmet

Huvudshemmet ligger högt upp på
Hökensås.
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Vättak Kungsgården

Vättak Kungsgården ligger 10 km söder om Tidaholm, utgörs av en öppen betesmark mellan den odlade
åkermarken och tallskogen öster om
Kungsgården.

Riksintresse kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Kambrosilurområdet [R 100]

Kambrosilurområdet utgör en kulturhistorisk region kring de västgötska platåbergen. Riksintresseområdet
sträcker sig även över Falköpings och
Skara kommuner. Enligt riksintressebeskrivningen speglar områdets breda innehåll väsentliga skeden i landets
agrara och förindustriella landsbygdshistoria: ”från jordbrukande stenålderskulturer till 1700- och 1800-talets agrara revolution. Området har
genom sin geologi inneburit gynnsamma förhållanden för odling. Under
medeltiden var området en av de sockentätaste i landet. Enligt riksintressebeskrivningen har förutsättningarna
bidragit till en landskapsutveckling av
”rent kontinentala mått, exempelvis
ovanligt stora byar”.
Området, som har sin tyngdpunkt på
Falbygden, har mycket höga pedagogiska och vetenskapliga värden
som kommer till uttryck i de tydliga platåbergen och de omgivande odlingslandskapen med kyrkbyar.
I området finns Dimbo-Ottravad som
enligt uppgift är länets största höggravfält. Riksintresset omfattar även
odlingslandskapet kring Kungslena
och Varv med bl.a. lämningarna efter folkungarnas Lenaborg och platsen
för slaget vid Lena 1208, Kungslena
medeltida kyrka samt översteboställe
med byggnader uppförda av sten från
Lenaborg. I området finns även lämningar efter alun- och kalkbruk som
berättar om hur geologin i området har

gett upphov till en industrialisering på
landsbygden. Kalkstensindustrin växte fram i större skala i särskilt Varvs
socken.
Hömb-Kavlås [R 51]

Riksintresseområdet omfattar ett herrgårdslandskap kring Kavlås som är ett
säteri med medeltida ursprung. Med
sin huvudbyggnad från 1700-talets
mitt, omgivande park och ekonomibyggnader från 1800-talets andra hälft
speglar området på ett mycket tydligt
sätt godssystemets ekonomiska och
sociala struktur.
I området ingår även byn Hömb som
är unik i Tidaholm då den, på grund
av att den låg på herrgården Kavlås
ägor, inte splittrades vid laga skifte.
Byn ligger strax nordost om Kavlås
och har antagligen fått sin nuvarande
uppbyggnad kring sekelskiftet 1800
på initiativ av godsets ägare. Ett tiotal
små boningshus är regelbundet placerade längs en bygata, med den medeltida sockenkyrkan i ena fonden. Husen är enhetligt utformade.
Suntak [R 53]

Riksintresset Suntak är en bymiljö
som uppvisar en för länet representativ bebyggelseutveckling från järnåldern till 1800-talets gårdsutflyttningar
med en sällsynt välbevarad medeltida kyrkomiljö. Denna långa bebyggelsekontinuitet kommer till uttryck
i järnåldersgravfält, kyrka i romansk
stil från 1100-talet, gårdsbebyggelse
från tidigt 1800-tal samt herrgård och
kaptensboställe.
Kymbo tall [R 55]

Riksintresset Kymbo tall är en kommunikations- och fornlämningsmiljö
med ett av landets största system av
hålvägar. En hålväg är en forntida väg
som är formad som en ”ränna” och
har uppstått genom nötning från djur
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och människor. När vägen har blivit
för dikig och inte dränerar bort vatten
så bra längre har en ny väg tagits upp
parallellt med den gamla. Sådana parallella stråk bildar hålvägssystem likt
det i Kymbo tall.

Riksintresse friluftsliv (3
kap. 6 § MB)

De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse. I dessa
områden ska kommunerna ta hänsyn
till friluftslivet i översikts- och detaljplanering.
Hökensås (FO20)

Hökensås utgör riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB. Hökensås är ett stort skogs- och bergsområde i Tidaholms, Habo, Hjo och
Mullsjö kommuner med särskilt goda
förutsättningar för friluftsaktivite-

ter och därmed berikande upplevelser. Hökensåsområdet har en mycket
omväxlande natur med ett 50-tal sjöar och tjärnar med klart och rent vatten där bad- och fiskemöjligheter finns
i flera av sjöarna. I området finns älg,
rådjur och flera fågelarter som är beroende av ostörd natur, t.ex. knipa, pärluggla, tjäder och orre. Området besöks under en stor del av året av ett
stort antal människor från södra Sverige och utlandet. Friluftsaktiviteter
som erbjuds inkluderar bland annat
naturupplevelser, vandring, längdåkning, kanot, jakt, fågelskådning samt
bär- och svampplockning. Bland anläggningar och anordningar i området kan nämnas semesterby med husvagnscamping, parkeringar, skid- och
motionsspår, toaletter, vindskydd och
turistvägnät. Vandringsleden Västra
Vätterleden går genom naturvårdsområdet, och öster om Alvasjön finns
markerade stigar. Vid Björnsjön finns
tillgänglighetsanpassade bryggor och

toalett. Med allmänna kommunikationer är det lite svårare att ta sig till Hökensås än med bil.

Riksintresse rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB)

I miljöbalkens fjärde kapitel har riksdagen pekat ut ett antal geografiska
områden som i sin helhet är av riksintresse. Områdena är ofta stora och har
pekats ut med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som finns i dem.
Vättern, inklusive Hökensåsområdet.

Detta område utgör riksintresse för det
rörliga friluftslivet. I miljöbalken anges att främst turismens och det rörliga friluftslivet intressen särskilt ska
beaktas vid bedömning av tillåtlighet
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Miljön kring Suntaks gamla kyrka är av riksintresse för kulturmiljövården. Foto: WSP.
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Riksintresse kommunikationer (3 kap. 8 § MB)

Trafikverket är den myndighet som
pekar ut områden av riksintresse för
kommunikationer för alla trafikslag
enligt 3 kap. i miljöbalken. Riksintresseområden för anläggningar för
kommunikationer ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
Inom Tidaholms kommun är väg 26
och väg 47 av nationell betydelse och
har utpekats som riksintresse enligt 3
kap. 8 § miljöbalken. För dessa vägar gäller ett utökat byggnadsförbud till
30 meter. Väg 26 är en del av det utpekade kollektivtrafiknätet och utgör
en viktig förbindelse mellan Halmstad
och Mora via Hyltebruk, Smålandsstenar, Gislaved, Jönköping, Skövde,
Mariestad, Kristinehamn, Filipstad,
Lesjöfors och Vansbro för såväl arbetspendling som godstransporter.
Väg 47 mellan Trollhättan och Os-

karshamn är av särskild regional eller
interregional betydelse där delen mellan Trollhättan och Jönköping utgör
förbindelse mellan regionala centra.
Vägen har stor betydelse för både arbetspendling och näringslivets transporter och är en del av det utpekade
kollektivtrafiknätet.

Riksintresse vindbruk
(3 kap. 8 § MB)

Vindkraften har identifierats som en
viktig energikälla för att uppnå Sveriges målsättningar om förnybar energi. Riksintresse för vindbruk avser ett
område som av Energimyndigheten
bedömts som särskilt lämpligt för elproduktion från vindkraft med hänsyn
till bland annat medelvinden i området. Utpekade riksintresseområden ger
möjlighet till storskaliga etableringar
av vindkraft och innebär ett rationellt
anspråk på mark- och vattenområden
med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

I Tidaholms kommun finns ett område utpekat som riksintresse energiproduktion vindkraft enligt 3 kap 8 §
miljöbalken. Området är beläget nordväst i kommunen och delas med Falköpings kommun där det innefattar
bland annat Gerumsberget och Plantaberget. Riksintresseområdet har en
area på cirka 10,5 km2 och en teoretisk beräkning på 24 vindkraftverk.

Riksintresse totalförsvarets militära del (3 kap. 9
§ MB)

Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte.
Dels finns områden i form av övningsoch skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av
sekretesskäl inte kan redovisas öppet.
De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning
berörda av riksintressena.
I Tidaholms kommun finns inga riksintressen som kan redovisas öppet.
Inom kommunen kan de riksintressen som inte redovisas öppet framför
allt påverkas av uppförandet av höga
byggnadsobjekt så som master och
vindkraftverk. Hela kommunens yta
är därför samrådsområde för objekt
högre än 20 m utanför, och högre än
45 m inom, sammanhållen bebyggelse (enligt Lantmäteriets översiktskarta
i skala 1:250 000). Det innebär att alla
ärenden avseende höga objekt måste
skickas på remiss till Försvarsmakten.
Informationen används också som förberedelse för införandet av höga objekt i landets flyghinderdatabas.

Vindkraftverk på fält.
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Nationella och regionala mål
Översiktsplanen ska bidra till att uppnå nationella, regionala och kommunala mål kopplade till mark och vattenanvändning. De nationella målen är
ofta baserade på EU-direktiv om hållbar utveckling ur såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv, där
varje land redovisar hur detta mål ska
nås. De olika nationella målen kan
sedan konkretiseras på regional och
kommunal nivå.

• Universitet och högskolor driver
den regionala tillväxten.

Nationella mål

• Förnybara energikällor ger fossilfritt energisystem.

Översiktsplanen ska bidra till ett hållbart samhälle med resurs- och energisnål samhällsutveckling. Planen ska
visa hänsyn till de nationella miljökvalitetsmålen och de lokala miljörelaterade målen samt till eventuella klimatförändringar.
Vision för Sverige 2025

Sverige 2025 visar var Sverige bör
vara år 2025 för att nå målen för ett
hållbart samhälle till år 2050. Utgångspunkten är de hundra nationella mål som rör fysisk samhällsplanering. I tolv sverigebilder visas vägar
för framtidens fysiska samhällsplanering. Bilderna visar på den riktningsändring som krävs för att vi ska nå ett
hållbart samhälle.
Sveriges bilder

• Sammanlänkade städer stärker
regionernas utveckling.
• Förtätning och minskad biltrafik
ger hållbara städer.
• Samverkan utvecklar små orter
och glesbygd.
• Hållbart byggande ger livskvalitet.

• Långsiktig planering gynnar råvaruuttag och förädlingsindustri.
• Prioritering och marknadsföring
utvecklar besöksnäringen.
• Utbyggda järnvägsstråk förbättrar
transporter och klimat.
• Utbyggd kollektivtrafik gynnar regional utveckling.

• Kartläggning och skydd tryggar
tillgången på rent vatten.
• Skyddad natur ger välbefinnande
och hälsa.
Tidaholms kommun arbetar aktivt
för att nå ett hållbart samhälle genom
minskning av växthusgaser, ökad andel förnyelsebar energi 2020, förbättrad framkomlighet för gående och cyklister samt förutsättningar för en mer
effektiv och tillgänglig kollektivtrafik.
Kommunen arbetar också för att fokusera exploateringen på landsbygden
till redan utbyggda områden, att bevara grönytorna och förtäta bebyggelse
inom tätorterna där det är möjligt.
Agenda 2030

Agenda 2030, beslutad av FN:s generalförsamling 2015, består av sjutton
globala mål för en socialt, ekologiskt
och ekonomiskt hållbar utveckling.
För att uppnå dessa globala mål krävs
arbete på alla nivåer: nationellt, regionalt och inte minst kommunalt. Tidaholms kommuns strategiska mål, som
ligger till grund för denna översiktsplan, kopplas alla till något eller några
av de globala målen.

Illustrationen visar Sveriges 16 miljökvalitetsmål.

Sveriges miljömål

Det svenska miljömålssystemet åskådliggör vad Sverige ska göra för att bidra till genomförandet av de ekologiska delarna av Agenda 2030 består av
ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska vara uppnådda
år 2020, med undantag för målet Begränsad klimatpåverkan som ska vara
uppnått år 2050.
Generationsmålet anger inriktningen
för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att
miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför vägledande för
miljöarbetet på alla nivåer i samhället.
I målet står också att arbetet med att
lösa de svenska miljöproblemen inte
ska ske genom att vi exporterar miljö- och hälsoproblem till andra länder.
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att
lösa miljöproblemen ska nås inom en
generation efter att systemet infördes
år 1999.
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Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det finns även
preciseringar av miljökvalitetsmålen.
Preciseringarna förtydligar målen och
används i det löpande uppföljningsarbetet av målen. De 16 målen beskriver den status som arbetet med miljön ska leda till. Målet med dessa är
att överlämna ett samhälle där miljöproblemen är lösta för nästkommande
generationer. Alla invånare i Sverige berörs av miljökvalitetsmålen vilket innebär att alla måste ta hänsyn till
de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna.
Tidaholms kommun kommer att arbeta kontinuerligt för att förbättra Tidans
vattenkvalitet och behålla god grundvattenkvalitet. Tidaholm har mycket goda förutsättningar att arbeta för
att behålla en giftfri miljö genom att
ha biltvättar och förebygga markföroreningar. Genom arbete med god
bebyggd miljö verkar Tidaholm för
skydd av grönområden och vattenområden i bebyggda områden, liksom för
att ta tillvara bebyggelsens kulturhistoriska värden, skydda tysta miljöer
och förbättra invånarnas livskvalité.
Tidaholms kommun har mycket god
täckning gällande regionala tilläggsmiljömål inom miljömålet God bebyggd miljö som är Nära till naturen.
Kommunens samtliga skolor ligger
inom miljömålet. Av kommunens förskolor är det en som har 350 meter
till närmaste grönområde och därför
inte klarar målet. Samtliga samhällen utanför centralorten Tidaholms tätort klarar målet då de är så pass små
med närhet till natur och vatten. Det
är endast inne i Tidaholms tätort som
ett fåtal bostäder inte uppfyller målet,
främst i stadens norra del. Enligt en
snabb kalkylering rör det sig om cirka
tre procent av befolkningen i tätorten
och cirka två procent av befolkningen
i hela kommunen.
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Kommunen har idag inte ett politiskt
antaget klimatmål att minska nettoutsläppen av växthusgaser inom det
egna geografiska området som minst
motsvarar miljömålsberedningens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050.
Sveriges energi- och klimatmål

Sveriges klimatpolitiska ramverk,
med nya klimatmål, en klimatlag och
ett klimatpolitiskt råd, antogs av riksdagen 2017. Energipolitiken utgår
från fastställd EU-lagstiftning, och de
svenska energi- och klimatmålen är
uppdelade i två etapper: till 2020 respektive till 2030 och framåt. Bland
målen i den senare kategorin ingår
att elproduktionen år 2040 ska vara
100 procent förnybar.
Strategi för Levande städer
- politik för en hållbar stadsutveckling

Strategin innehåller övergripande mål
för hållbara städer och nya etappmål
i miljömålssystemet tillsammans med
prioriteringar och nya insatser med
tyngdpunkt på miljömässigt hållbar
stadsutveckling. Strategin bidrar till
att nå de nationella miljömålen liksom
nationella mål inom andra politikområden. Den bidrar även till att nå FN:s
hållbarhetsmål Agenda 2030, särskilt
till mål 11 om hållbara städer, samt till
FN:s New Urban Agenda och EU:s urbana agenda.
Tidaholm har en vision och strategi för stadskärnan med tidshorisont
2025. Detta ger en riktning i den samlade utvecklingen av stadskärnan i Tidaholm för att klara stärkt konkurrens
och förändringar i omvärlden. Kommunens huvudort Tidaholm har vackra gångstråk, unik kulturhistorisk prägel och naturområden tätt inpå vilket
skapar en närhet mellan stadsmiljö,
natur- och kulturområden.

Mål för hållbar fysisk samhällsplanering

År 2015 fick Boverket i uppdrag av regeringen att ta fram uppföljningsbara
mål för hållbar fysisk samhällsplanering. En sammanställning av nationella mål, planer och program av betydelse för samhällsplanering har resulterat
i följande sju mål med syfte att säkerställa en långsiktigt god livsmiljö för
kvinnor och män i alla åldrar:
• Bostäder efter människors behov.
• Attraktiva livsmiljöer.
• God tillgänglighet i vardagen.
• Bättre resurshushållning.
• Långsiktig livsmedelsförsörjning.
• En funktionell grönstruktur.
• Färre olyckor.
Tidaholms kommun har ett politiskt
mål att aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet. Kommunen arbetar för att skapa
en livsmiljö som är långsiktigt hållbar, det vill säga att den är hållbar såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt.
Transportpolitiska mål

Regeringens övergripande transportpolitiska mål är att säkerställa en långsiktigt hållbar och samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning för
både medborgare och näringsliv i hela
Sverige.
Utöver detta övergripande mål finns
funktions- och hänsynsmål för transportsystemets utformning, funktion
och användning. Funktionsmålet innebär att transportsystemet ska bidra till
grundläggande tillgänglighet och utveckling i hela landet. Här ingår också
att både mäns och kvinnors transportbehov ska tillgodoses. Hänsynsmålet
handlar om att transportsystemet ska
anpassas för att bidra till människors
säkerhet och hälsa samt uppfyllelsen
av miljömål.
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I cykelplanen från 2011 har Tidaholms
kommun en vision att gång, cykel eller moped ska vara naturliga val för
korta resor till och från arbetsplatsen,
skolor, fritidsanläggningar och centrum. Det ska finnas ett väl utbyggt
gång- och cykelvägnät, som ska vara
tryggt och säkert och ha god tillgänglighet.

Friluftspolitiska mål

Folkhälsopolitik

De tio målen för friluftspolitiken är:

Nationell plan för transportsystemet

• Tillgänglig natur för alla.
• Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet.
• Allemansrätten.
• Tillgång till natur för friluftsliv.
• Attraktiv tätortsnära natur.
• Hållbar regional tillväxt och
landsbygdsutveckling.
• Skyddade områden som resurs för
friluftslivet.
• Ett rikt friluftsliv i skolan.
• God kunskap om friluftslivet.
• Friluftsliv för god folkhälsa
Tidaholms kommun arbetar starkt efter visionen att medborgarna ska kunna leva och bo i en god livsmiljö som
skapar trygghet, omtanke och utveckling för både individ och företag.

Av elva övergripande målområden är
fem relevanta för samhällsplaneringen:

År 2018 fastställde regeringen den nationella planen för transportsystemet
för åren 2018-2029. I planen identifieras större investeringar samt hur prioriteringen bör ske. Den nationella
planen för transportinfrastruktur har
arbetats fram utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen. Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga
förbättringar i transportsystemet ska
prövas stegvis, har tillämpats för att
säkerställa god resurshushållning och
för att åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Grunden för
prioriteringarna har varit att i första
hand vårda befintlig infrastruktur och
att använda den mer effektivt. Vi ska
också bygga om och bygga nytt för att
utveckla samhället samt utveckla nya
lösningar tillsammans med andra.

Friluftslivet bidrar till hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det
är utgångspunkten för de tio mål för
friluftslivspolitiken som regeringen
beslutade i december 2012. Friluftslivsmålen är ett stöd för friluftslivets
aktörer.

Sveriges folkhälsopolitik har som huvudmål att ge samma förutsättningar
till god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen i landet. Centralt är en
hållbar samhällsutveckling och människors välbefinnande och hälsa.

• Delaktighet och inflytande i samhället.
• Ekonomisk och social trygghet.
• Trygga och goda uppväxtvillkor.
• Sunda och säkra miljöer och produkter.
• Ökad fysisk aktivitet.
I Tidaholms kommun råder en god
folkhälsa. Kommunen ska verka för
goda livsvillkor och miljöer. Fokus
sätts på unga medborgares rättigheter,
välbefinnande och hälsa, genom att
satsa på tidiga insatser för att stödja
barns utveckling och tillgång till barnrättsombud i varje förvaltning.
Utveckling av den lokala demokratin
är en huvuduppgift för kommunen och
medborgare i kommunen ska erbjudas olika former av deltagande. Möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället är viktiga faktorer för
människors hälsa. Tidaholm ska vara
ett samhälle där alla kan delta. Trygghet är centralt för människors välbefinnande och livskvalitet och därmed
också prioriterat för kommunen.
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Regionala mål
Vision Västra Götaland –
Det goda livet

Regionfullmäktige antog den 5 april
2005 »Vision Västra Götaland – Det
goda livet« som grund för fortsatt utvecklingsarbete i Västra Götaland. Visionen ska vara en plattform för arbetet att stärka Västra Götaland som en
attraktiv region att bo och verka i.
Grunden i visionen är Det goda livet.
Det står för en god hälsa, arbete och
utbildning, trygghet, gemenskap och
delaktighet i samhällslivet, en god
miljö där vi värnar de förnybara systemen, möta behoven hos barn och ungdomar, en uthållig tillväxt och ett rikt
kulturliv. Det goda livet förutsätter en
hållbar utveckling, där dess tre dimensioner – den ekonomiska, sociala och
ekologiska är sinsemellan beroende
och förstärker varandra. Fem fokusområden ska prioriteras i det fortsatta
arbetet – näringsliv, kompetens, infrastruktur och kommunikationer, kul-
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tur och hälsa. Till detta kommer fyra
perspektiv som ska genomsyra alla insatser – den gemensamma regionen,
jämställdhet, integration och internationalisering.
Tidaholms kommun jobbar starkt att
Tidaholm blir en attraktiv kommun
samt utvecklar bebyggelse genom ett
antaget bostadstrategisk program.
Västra Götaland 2020 - Strategi för tillväxt och utveckling i
Västra Götaland 2014-2020

Västra Götaland 2020 handlar om
hela Västra Götaland. Bilden av den
gemensamma regionen, där alla invånare har möjlighet att ta tillvara våra
sammantaget starka förutsättningar för utbildning, arbete, kultur, fritid med mera, är en omistlig del av
vår vision om framtiden. Västra Götaland 2020 sätter ramarna för tillväxtoch utvecklingsarbetet i Västra Götaland till år 2020. Strategin utgör det
huvudsakliga verktyget för samarbete och för att i samverkan i Västra Götaland genomföra Vision Västra Götaland, och för att kanalisera resurser
för tillväxt och utveckling från lokala,
regionala, nationella aktörer och från
EU. Västra Götaland 2020 ska bidra
till att utveckla en region som är attraktiv, med hög produktivitet och kreativitet och som kännetecknas av solidaritet med alla invånare och med vår
omvärld. En region som tar ansvar för
framtiden. Fokus ska ligga på unga
och kommande generationer.
Genom de politiska målen att medborgaren ska vara i fokus och uppleva känslan av delaktighet och trygghet, att varje barn, ungdom och vuxen
ska få möjlighet att utvecklas utifrån
sina behov och förutsättningar samt
att aktivt främja ett rikt näringsliv, bidrar Tidaholm till regionens tillväxt
och utveckling.

Kulturstrategi Västra Götaland
– och regional kulturplan 2020–
2023

Kulturstrategi Västra Götaland - och
regional kulturplan 2020-2023 antogs
av regionfullmäktige i oktober 2019.
Strategin samspelar med kommunala dokument och fungerar som vägledning för kommuner, kommunalförbund och andra aktörer som arbetar
med kultur i regionen.
I strategin formuleras fem vägledande
perspektiv för regionens kulturpolitik:
demokratisk öppenhet, konstnärlig
kvalitet, social relevans, ekonomisk
potential och regional profilering.
För att dessa perspektiv ska kunna bli
verklighet pekar strategin också ut följande fokusområden:

• Öka deltagandet kulturlivet och
stärka barns rättigheter.
• Stärka konstnärers villkor och erkänna ideella krafter.
• Samverka över politikområden.
• Stärka den digitala kompetensen.
• Ta tillvara befintliga kontakter
och kunskaper.
Tidaholms kommun verkar aktivt
att bevara och skydda kulturhistoriska värden i kommunen. Kommunens
nya kulturmiljöprogram antas av kommunfullmäktige i juni 2020.
Klimat 2030 - Västra Götaland
ställer om

Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen
av växthusgaser ska minska med 80
procent från 1990 års nivå till år 2030.
Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion,
oavsett var i världen de sker, minska
med 30 procent jämfört med 2010.
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Omställningen omfattar alla delar av
samhället. Samtidigt är det viktigt att
fokusera på de områden där kraftfulla insatser kan få störst effekt. Därför
prioriteras tolv satsningar inom fyra
viktiga fokusområden. De fyra områdena är hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva produkter och
tjänster, klimatsmart och hälsosam
mat samt sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.
Hållbara transporter främjas genom
kommunens arbete med prioritering
av gång- och cykelvägar framför andra färdsätt.
Tidaholms arbete med förnyelsebar
energi presenteras i tematisk översiktsplan för vindbruk (vindbruksplan) antagen av kommunfullmäktige
den 28 september 2010.
En av Tidaholms strategier är också att
förenkla medborgarnas möjlighet att
leva klimatsmart. Kommunens beslut
ska bidra till ett miljömässigt hållbart
samhälle. Kommunen ska även effektivisera energiåtgången av de kommunalt ägda fastigheterna.
Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland
2018–2029

Den regionala transportinfrastrukturplanen utgör, tillsammans med den nationella planen, en del i planeringen av
det totala transportsystemet. I enlighet med regeringens direktiv får planen innehålla investeringar främst för
regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar på det regionala vägnätet.
Regionala vägar utgörs av riksvägar
och primära länsvägar. Drift och underhåll på det regionala vägnätet ansvarar Trafikverket för. Planen styrs
av de transportpolitiska målen.

I systemanalysen konkretiseras Västra
Götalandsregionens mål i tre övergripande mål utifrån tre kategorier:

• Transportsystem - Ett fossiloberoende transportsystem med möjlighet till goda livsmiljöer i stad och
på landsbygd – ökad tillgänglighet för alla.
• Godstransporter - Att vara en internationellt och nationellt ledande hållbar logistikregion med utvecklad intermodalitet för alla
transportslag.
• Persontransporter - En effektiv
kollektivtrafik för hållbar pendling och ökat kollektivt resande
samt för att stärka regionens kärnor.
Tidaholms kommun omfattas av stråket 4 Trollhättan – Falköping – Jönköping (väg 44, 47, 26) Stråkpott för
bl.a. sidoområden, trafiksäkerhet, kollektivtrafik. Åtgärder för att bibehålla nuvarande hastighet på väg 47 från
länsgränsen till väg 44 prioriteras med
den här regionala planen. Väg 26 ingår i nationell väghållningsplan.

Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur kollektivtrafiken ska utvecklas
i Västra Götalandsregionen.
Programmets övergripande mål för
att uppnå en attraktiv och konkurrenskraftig region är att andelen hållbara
resor i hela Västra Götaland ska öka
och att resandet med kollektivtrafik
ska fördubblas fram till år 2025.
Detta övergriplande mål delas upp i
fyra delmål med tillhörande strategier:
• Ökad tillgänglighet för invånarna i
hela Västra Götaland.
• Attraktiv kollektivtrafik.
• Alla resenärsgrupper beaktas.
• Minskad miljöpåverkan.
Trafikförsörjningsprogrammet uppdateras en gång per mandatperiod. Nuvarande program antogs av regionfullmäktige den 29 november 2016 och
gäller fram till år 2020, med utblick
mot 2035. I skrivande stund pågår arbete med program för åren 2021-2024.

Kommunerna kan en gång per år lämna in en ansökan till Trafikverket om
bidrag/statlig medfinansiering till utbyggnad av cykelväg på kommunalt
vägnät.

Regionala miljömål för Västra Götaland.
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Mellankommunala frågor
Utöver regional samverkan i Skaraborg, arbetar Tidaholms kommun
även med grannkommuner gällande några konkreta frågor. Detta gäller exempelvis diskussion om fördelning av kostnaderna för service för de
som bor längs gränsen och som skulle kunna nyttja kommunala tjänster på
båda sidor av gränsen. Ett annat exempel är utvecklingen av turismen,
där det finns ett samarbete mellan Tidaholm, Hjo, Mullsjö, Habo kommuner och där man också har en gemensam webbsida Outdoor Hökensås på
gång. Också när det gäller skolor och
servicefrågor sker ett samarbete mellan kommunerna Tidaholm och Hjo.
Vidare pågår diskussioner och samarbete mellan gränskommunerna angående gymnasieskolan, vård och omsorg, vindkraft, vatten, vägar och fiske
i Tidan.
Angående samverkan över länsgränsen mot Jönköping verkar Tidaholms
kommun för bättre kopplingar, pendlingsmöjligheter och utveckling av
verksamheter längs väg 26.
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SKÖVDE
KOMMUN
HJO
KOMMUN

26

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

FALKÖPINGS
KOMMUN

JÖNKÖPINGS LÄN

MULLSJÖ
KOMMUN

HABO
KOMMUN

Tidaholms kommun samverkar med flera av de omkringliggande kommunerna
när det gäller till exempel skolfrågor, vård och omsorg och utveckling av turism.
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SAMMANFATTNING
Bakgrund
Tidaholm kommun arbetar med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan.
Granskningen pågår från den 15 mars till den 16 maj 2021 och är det andra
samrådstillfället. Det första samrådstillfället pågick från den 25 mars till den 2 juni 2019.
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör Tidaholms kommuns
översiktsplan och redovisar de konsekvenser som följer av de ställningstaganden och
strategier som kommunen beskriver i granskningshandlingen av planförslaget.
Referensalternativ
Referensalternativet i föreliggande MKB utgörs av ett framskridet nuläge för
markanvändningen år 2030, samt fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd
(FÖP2009). Gällande översiktsplan från 1990 har brister och kan inte anses vara aktuell.
Med översiktsplanen från 1990 kommer samhällsutvecklingen i Tidaholms kommun i
större utsträckning att ske utan stöd från översiktsplanen. Referensalternativet innehåller
därmed antaganden inkluderande bland annat att den kommunala planeringen inte blir
lika styrd och reglerad samt att bebyggelsen i större utsträckning antas bli mer spridd.
Planförslag
Planförslaget innehåller ett antal prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse.
Huvudfokus ligger på att förtäta och utvidga Tidaholm tätort. Utvecklingen innebär,
förutom bebyggelse, även gator, gång- och cykelvägar samt grönområden. Vid utveckling
på landsbygden prioriteras tätorterna Madängsholm och Ekedalen med deras närmaste
omgivningar och därefter Fröjered, Folkabo och sista prioritet har Kungslena.
Kopplingar mellan utvecklingsområden med bebyggelse ska stärkas genom anläggande
av nya cykelvägar samt genom bra kollektivtrafikförbindelser mellan de mindre tätorterna
och Tidaholms tätort.
Viktiga tätortsnära grönområden inkluderar Hellidsbergets naturområde intill Tidaholms
tätort. De naturvärden som finns i västra och östra delen av kommunen är vidare
utpekade som gröna, värdefulla områden. Särskilt värdefullt är Hökensås där en del även
pekas ut som tyst område. Gröna stråk bör utredas så att ett samband mellan de två
naturområdena hittas.
Ån Tidan utgör en mycket viktig del av Tidaholms kommuns identitet. Områden längs ån
ska utvecklas så att turismen främjas och Tidaholms stadskärna ska längs ån utvecklas
med fokus på mötesplatser såsom parker och promenadstråk.
Översiktsplanens inriktning är att möjliggöra etablering av fler verksamheter i kommunen
och ett utredningsstråk för industri har föreslagits. Exakt lokalisering ska dock utredas
vidare och specificeras när planläggning blir aktuellt.
Konsekvenser av översiktsplan 2030
Markanvändning samt hushållning med naturresurser
Sammantaget bedöms planförslaget innebära små negativa konsekvenser för
markanvändning samt hushållning med naturresurser. Det är oundvikligt att ny
bebyggelse tar naturmark i anspråk. Påverkan är antingen direkt, där värdefulla miljöer
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försvinner, eller indirekt då förutsättningar för naturmiljön ändras. Översiktsplanen har
dock ställningstaganden som medför att de negativa konsekvenserna minimeras.
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Den bebyggelseutveckling som sker i referensalternativet bedöms bland annat bli mer
utspridd där värdefull jordbruk- och skogsmark sannolikt tas i anspråk i högre grad.
Möjligheterna till effektiv och hållbar styrning av bebyggelseutveckling inklusive
verksamheter bedöms vara sämre utan en aktuell, kommunövergripande översiktsplan.
Referensalternativet bedöms därför innebära måttligt negativa konsekvenser för aspekten
markanvändning samt hushållning med naturresurser.
Klimat, transporter, energi
Negativa konsekvenser bedöms uppstå på grund av en ökad befolkningsmängd och ett
ökat transportbehov. Den planerade bebyggelseutvecklingen tar enligt planförslaget dock
hänsyn till kollektivtrafiklägen och skapar förutsättningar för en utveckling av gång- och
cykelnät samt en utveckling av kollektivtrafiken. Utbyggnad av planerade gång- och
cykelbanor bör dock ske i högre takt än vad som föreslås i planen. Planförslaget betonar
vidare satsningar på såväl bredband som vindkraft, vilket är positivt ur klimatsynpunkt.
Sammantaget bedöms planförslaget innebära små negativa för aspekten Klimat,
transporter och energi.
En avsaknad av aktuell översiktsplan kan antas medföra en sämre koordinerad
kommunal styrning med mer osammanhängande infrastruktur och risk för mer spridd
bebyggelse. Detta kan i sin tur leda till ökad bilism och högre utsläpp av växthusgaser
samt att förutsättningarna för att skapa ett hållbart resande i Tidaholm försämras.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för referensalternativet bli måttligt negativa för
aspekten Klimat, transporter och energi.
Naturmiljö, rekreation och friluftsliv
Ny bebyggelse tar mark i anspråk och kan leda till konflikter med naturmiljön samt
bevarandevärda naturområden såsom riksintressen, Natura 2000-områden och
naturreservat. Planförslaget innehåller ställningstaganden som skapar förutsättningar för
att minska eller eliminera negativa konsekvenser vid exploatering, exempelvis
framtagande av en grönstrukturplan och ett gestaltningsprogram samt en utveckling av
turism och friluftsliv vilket bedöms leda till bättre rekreationsmöjligheter. Tidaholms
kommun har pekat ut en del av Hökensås som ska utgöra ett tyst område och skyddas
vid exploatering vilket bedöms bidra positivt med avseende på rekreation och friluftsliv.
Översiktsplaneringens översiktliga nivå gör det dock svårt att dra slutsatser om
konsekvenser. Viktiga faktorer inkluderar kommunens avvägningar i den fortsatta
planeringsprocessen och att ny bebyggelses utformning regleras i detaljplaneläggning,
där det är viktigt att beakta områdets värden. Sammantaget bedöms det bli små negativa
konsekvenserna för aspekten naturmiljö, rekreation och friluftsliv.
En avsaknad av aktuell översiktsplan bedöms innebära sämre möjligheter för kommunen
att styra bebyggelseutvecklingen. Detta uppskattas leda till en mer spridd och
okontrollerad exploatering med en större påverkan på naturmiljön samt värden för
friluftsliv och rekreation. Konsekvenserna för referensalternativet bedöms bli små till
måttligt negativa för aspekten.
Vatten
Den nya översiktsplanen bedöms sammantaget medföra positiva konsekvenser avseende
aspekten vatten. Enligt planförslaget ska kommunen sträva efter att en större andel
fastigheter ska vara anslutna till det kommunala avloppet och bostadsbebyggelsens
lokalisering ska bidra till en förbättrad VA-situation. Kapaciteten i kommunens reningsverk
bedöms vara tillräcklig.
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I referensalternativet ökar risken för en mer utspridd bostadsetablering utanför det
kommunala VA-området, vilket kan medföra fler enskilda avlopp. Planeringen riskerar
vidare att inte beakta dagvattenhantering samt klimatförändringens skador och risker. En
bristande klimatanpassning kan påverka kommunens vattenkvalitet negativt. Det bedöms
även bli svårare att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten vilket medför negativa
konsekvenser för aspekten. Sammantaget bedöms referensalternativet medföra måttligt
negativa konsekvenser.
Kulturmiljö
Översiktsplanen innebär på övergripande nivå positiva konsekvenser. Dock saknas
kunskapsunderlag för miljöer tillkomna efter 1960 samt för planerad utveckling som berör
riksintressen för kulturmiljövården. Det senare innebär att det inte kan uteslutas att
påtaglig skada uppstår i ett senare skede.
Referensalternativet utan ÖP bedöms innebära en mer kortsiktig planering med följden att
kulturmiljöutredningar och konsekvensbedömningar inte tas fram i tidiga skeden i lika stor
utsträckning. Sammantaget bedöms referensalternativet innebära oförändrade
konsekvenser mot nuläget.
Ekosystemtjänster
Det har ännu inte kartlagts vilka ekosystemtjänster som finns inom Tidaholms kommun.
Denna aspekt bedöms därför inte i föreliggande MKB.
Miljömål
Översiktsplaneförslaget bedöms till stor del bidra till att gällande miljömål uppfylls, men
med några undantag. I Tabell 1 nedan visas en sammanfattning över
översiktsplaneförslaget påverkan miljömålsuppfyllelsen för respektive miljömål.
Tabell 1. Sammanfattning över översiktsplaneförslagets påverkan på miljömålsuppfyllelsen för
respektive miljömål.

Miljömål

Översiktsplaneförslagets påverkan på
miljömålsuppfyllelsen
Översiktsplaneförslaget bedöms påverka
miljömålsuppfyllelsen negativt.
Översiktsplaneförslaget bedöms påverka
miljömålsuppfyllelsen positivt.
Översiktsplaneförslaget bedöms inte
påverka miljömålsuppfyllelsen vare sig
positivt eller negativt.
Översiktsplaneförslaget bedöms påverka
miljömålsuppfyllelsen positivt.
Översiktsplaneförslaget bedöms inte beröra
miljömålet Skyddande ozonskikt.
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Översiktsplaneförslaget bedöms inte beröra
miljömålet Säker strålmiljö.
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Översiktsplaneförslaget bedöms påverka
miljömålsuppfyllelsen positivt.
Översiktsplaneförslaget bedöms påverka
miljömålsuppfyllelsen positivt.
Översiktsplaneförslaget bedöms inte
påverka miljömålsuppfyllelsen vare sig
positivt eller negativt.
Översiktsplaneförslaget bedöms inte
påverka miljömålsuppfyllelsen vare sig
positivt eller negativt.
Översiktsplaneförslaget bedöms påverka
miljömålsuppfyllelsen positivt.
Översiktsplaneförslaget bedöms påverka
miljömålsuppfyllelsen positivt.
Översiktsplaneförslaget bedöms påverka
miljömålsuppfyllelsen negativt.
Naturtyper för miljömålet Storslagen
fjällmiljö är inte aktuella i Tidaholm och
bedöms därför inte i denna MKB.
Översiktsplaneförslaget bedöms påverka
miljömålsuppfyllelsen positivt.
Översiktsplaneförslaget bedöms påverka
miljömålsuppfyllelsen positivt.

MKN
Miljökvalitetsnormerna för buller och luft bedöms inte överskridas i kommunen, men de
kapacitetshöjande åtgärderna på väg 26 och väg 193 innebär att mängden trafik på sikt
kommer att öka vilket bedöms försvåra möjligheten att uppfylla MKN för luft och buller
längs sträckorna i framtiden. Sammantaget bedöms inte översiktsplanens
ställningstaganden motverka miljökvalitetsnormerna för buller, yt- och
grundvattenförekomster eller luft inom kommunen i någon större utsträckning.
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INLEDNING

BAKGRUND
Tidaholms kommun arbetar tillsammans med WSP Sverige AB med att ta fram en ny
kommuntäckande översiktsplan. Denna kommer att behandla den tänkta utvecklingen i
kommunen fram till år 2030. Granskning av översiktsplanen pågår från den 15 mars till
den 16 maj 2021 och är det andra samrådstillfället. Det första samrådstillfället pågick från
den 25 mars 2019 till den 2 juni 2019. Förslaget till översiktsplan har sedan dess
bearbetats vidare.
Tidaholms kommun har gett WSP Sverige AB i uppdrag av att upprätta en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Föreliggande MKB tillhör Tidaholms kommuns
granskningshandling av Översiktsplan 2030 och bygger på de planhandlingar som är
daterade 2020-05-19.
Uppdragsansvarig hos WSP är Anna-Kajsa Gustafsson. Författare till denna MKB är:
•
•
•

Adam Augustsson, WSP Samhällsbyggnad Göteborg
Tobias Dahmm, WSP Samhällsbyggnad Göteborg
Maria Westlander Bogårdh, WSP Samhällsbyggnad Göteborg

Granskare har Jessica Andersson, WSP Samhällsbyggnad Karlskrona, varit.

GÄLLANDE PLANER
Idag är den juridiskt gällande översiktsplanen "Översiktsplan 1990 Tidaholms kommun".
Denna antogs av kommunfullmäktige 1991-06-17. Den nya översiktsplanen som håller på
att arbetas fram avser att ersätta denna vid laga kraft.
Utöver gällande översiktsplan finns i kommunen en fördjupad översiktsplan "Framtidsplan
2020, fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd", vilken är antagen av
kommunfullmäktige 2009-12-14. Även denna avses att upphävas i samband med att den
nya översiktsplanen vinner laga kraft.
Tidaholms kommunalfullmäktige antog år 2010 en vindbruksplan. I planen redovisas vilka
områden kommunen prioriterar för uppförande av vindkraftverk och vilka områden som
anses olämpliga. Arbete pågår med revidering av vindbruksplanen.

2

MILJÖBEDÖMNING

SYFTE
Enligt 4 kap. 2 § plan och bygglagen och 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljöbedömning
göras när en kommun upprättar en plan eller ett program som kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Översiktsplaner anses som huvudregel alltid medföra
betydande miljöpåverkan ska därmed alltid miljöbedömas. Det innebär att en
miljökonsekvensbeskrivning ska utarbetas. Kommunen ska samråda med länsstyrelsen
kring omfattningen och detaljeringsgraden för konsekvensbeskrivningen.
Syftet med en miljöbedömning är ”att integrera miljöaspekter planen så att den hållbar
utveckling främjas” (6 kap.11 § miljöbalken). Miljöbedömningen ska fungera som stöd för
samt ge underlag till arbetet med att hitta en lämplig utformning av planen. Den ska vara
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pådrivande för ökad miljöhänsyn och göra det möjligt att redan i planarbetet väga
miljökonsekvenser mot andra viktiga faktorer.
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Översiktsplanen anger framtida mark- och vattenanvändning på en övergripande nivå,
därmed är även MKB:n av en övergripande karaktär. I den mer detaljerade planeringen,
detaljplaneläggningen, kommer vissa enskilda detaljplaner att kräva separata
miljökonsekvensbeskrivningar i enlighet med de miljöbedömningar som görs.
Miljöbedömningen har genomförts av WSP Sverige AB på uppdrag av Tidaholms
kommun, parallellt med framtagandet av den nya översiktsplanen. Bedömningen har
utgått från befintligt underlagsmaterial som tillhandhållits av Tidaholms kommun och av
länsstyrelsen. En förteckning över underlagsmaterial finns i referenslistan längst bak i
miljökonsekvensbeskrivningen. Nuläge utgörs bland annat av beskrivningar i del 2
Tidaholm idag.
Föreliggande MKB utgör en del av granskningshandlingen för översiktsplanen. I samband
med samråd och granskning har tillfälle givits att lämna synpunkter på
miljökonsekvensbeskrivningen.

AVGRÄNSNING
Samråd

Samråd om avgränsningen av miljöbedömningen hölls 2018-06-18 där länsstyrelsen,
WSP och kommunen var närvarande. Vid samrådet redovisades ett förslag till
avgränsning, vilket bland annat omfattade de aspekter som har bedömts medföra en
betydande miljöpåverkan, samt vilka alternativ som planerades att redovisas.
Länsstyrelsens synpunkter vid samrådsmötena har beaktats i det fortsatta arbetet med
miljöbedömningen.

Aspekter och nivå
Miljökonsekvensbeskrivningens detaljeringsgrad är anpassad till översiktsplanens
strategiska karaktär. Översiktsplanen är vägledande vid till exempel upprättande av
fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser samt vid prövning av
bygglov, liksom när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör markoch vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Denna
miljöbedömning har samma detaljeringsgrad som översiktsplanen. Det betyder att
planens miljöpåverkan oftast beskrivs på systemnivå och analyserna generellt inte avser
enskildheter eller enskilda objekt. Miljöpåverkan som inte har bedömts vara betydande
har inte behandlats.
En bedömning på vilket sätt planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan och
vilka miljöaspekter som bedömts vara viktiga att belysa har gjorts grovt i detta inledande
skede och en avgränsning av konsekvensbeskrivningens innehåll har gjorts i samråd med
länsstyrelsen (se kap. Samråd). Miljökonsekvenser kommer i denna MKB redovisas för:
•
•
•
•
•
•

Markanvändning samt hushållning med naturresurser
Klimat, transporter och energi
Naturmiljö, rekreation och friluftsliv
Vatten
Kulturmiljö
Ekosystemtjänster
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Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar även uppfyllelse av miljökvalitetsmål och
miljökvalitetsnormer.
Effekter och konsekvenser för vindbruk behandlas inte i föreliggande MKB då dessa
redan är utredda och behandlade i samband med upprättandet av vindbruksplanen.

Tidsmässig avgränsning
Tidshorisonten i denna MKB är satt till år 2030, vilket är samma tidshorisont som används
för översiktsplanen. De förändringar och konsekvenser som planen kan förväntas ge
upphov till kommer i de flesta fall att framträda successivt under tidsperioden fram till år
2030. Vissa förändringar och konsekvenser kan även uppstå senare. Bedömningarna av
planförslaget och referensalternativet görs därför utifrån en tänkt situation år 2030.

Geografisk avgränsning
Den rumsliga avgränsningen är för de flesta aspekter densamma som avgränsningen av
översiktsplanen, det vill säga kommungränsen. För vissa miljöaspekter kan
avgränsningen dock variera och kan även komma att omfatta områden utanför
kommunens gränser. Vattenfrågor behandlas exempelvis ur ett avrinningsområdesperspektiv. För översiktsplanens påverkan på klimatet (utsläppen av växthusgaser) är
konsekvenserna globala. I bedömningen beaktas dock endast de utsläpp som sker i
Tidaholms kommun och utsläpp som sker på annan plats, exempelvis till följd av
konsumtion i kommunen, beaktas inte.

METOD
Bedömningsmetodik
Miljökonsekvensbeskrivningen redogör för bedömningen av miljöpåverkan av planens
syfte, generella och områdesspecifika ställningstaganden inom de områden som
identifierats. Konsekvenserna av planens ställningstaganden kommer att bedömas och
redovisas i text under kapitel 4 Översiktsplanens betydande miljöpåverkan. För att
beskriva en översiktsplans betydande miljöpåverkan används begreppen påverkan,
effekt, konsekvens och förslag på åtgärder.
•

•
•

•

Påverkan avser förändring av miljön som planens ställningstaganden medför
genom exempelvis fysiskt intrång eller störningar genom buller och visuell
förändring.
Effekt är den förändring i miljön som påverkan medför, som till exempel förlust av
värdefulla naturmiljöer, buller, förändrad landskapsbild eller luftföroreningar.
Konsekvens är en bedömning och värdering av de effekter som uppkommer för
en viss företeelse, till exempel klimatet, människors hälsa eller biologisk
mångfald. Konsekvens kan alltså ses som summan av omfattningen av påverkan
och intressets värde.
Förslag på åtgärder är förslag på ytterligare miljöanpassningar av
översiktsplanen som kan övervägas inför utställningen av planen eller förslag på
åtgärder för den efterföljande planeringen, i syfte att undvika eller minimera
negativ miljöpåverkan.

I denna MKB har ovanstående begrepp använts beroende på hur långtgående analys
som har varit möjlig att göra för de olika miljöaspekterna. Där det inte blir någon väsentlig
påverkan har det inte heller bedömts nödvändigt med en konsekvensanalys.
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Bedömningsgrunder
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Bedömningsgrunder används för att värdera miljöeffekter och fungerar som stöd vid
identifiering, kartläggning, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser.
Bedömningsgrunder utgörs av bland annat lagkrav, vedertagna normer och riktvärden,
miljökvalitetsnormer (MKN), skyddade områden, värdebeskrivningar, miljökvalitetsmål,
projektmål och bevarandeplaner. Bedömningsgrunderna för att värdera miljöeffekten, det
vill säga konsekvensbedömningen, kan skilja sig åt mellan de olika miljöaspekterna. Vilka
bedömningsgrunder som används i denna MKB redovisas under respektive miljöaspekt.
Vid konsekvensbedömning ska både det aktuella intressets värde och de förväntade
effekternas omfattning beaktas, se Figur 1 nedan.

Figur 1. Matris som redovisar påverkan och värde där kombination av dessa avgör konsekvensens
storlek.

Beskrivningen av planens positiva och negativa konsekvenser redovisas i en femgradig
skala; positiva konsekvenser, inga eller obetydliga konsekvenser samt små, måttliga och
stora negativa konsekvenser. De positiva konsekvenserna beskrivs men graderas ej. Se
Tabell 2 nedan.
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Tabell 2. Konsekvensbedömningens gradering

Grad av
konsekvens

Förklaring

Positiv
konsekvens

Miljövärde eller intresse stärks eller tillförs. Värdet ökar i
omfattning genom att exempelvis en brist byggs bort,
tillgängligheten ökar eller liknande.

Inga eller
obetydliga
konsekvenser

Begränsad påverkan på värden av lokalt intresse eller inga
konsekvenser (ingen märkbar påverkan).

Små negativa
konsekvenser

Liten påverkan på värden av nationellt eller regionalt
intresse, eller begränsad påverkan på värden av
kommunalt intresse. Värdet försvinner inte, men kan
påverkas något vad gäller kvalitet.

Måttliga
negativa
konsekvenser

Begränsad påverkan på riksobjekt eller värden av
nationellt eller regionalt intresse, eller betydande påverkan
på värden av kommunalt intresse. Värdet försvinner inte,
men minskar i omfattning eller kvalitet.

Stora negativa
konsekvens

Betydande påverkan på riksobjekt eller regionalt
intressanta objekt. Värdet försvinner eller påverkas i hög
grad.

Skalan grundar sig på en relation mellan effekternas omfattning och storleken på de
värden som påverkas. Denna skalindelning innebär att varje steg får ett stort omfång och
att mindre skillnader därmed inte alltid framgår. Konsekvensbedömningarna åtföljs därför
alltid av beskrivande texter som innehåller motiveringar till bedömningarna.

Osäkerhet vid bedömning
En MKB är, som vid alla bedömningar, alltid förknippad med osäkerheter. Det finns dels
genuina osäkerheter i alla antaganden om framtiden, dels osäkerheter förknippade med
analytisk kvalitet och kunskapsläge, så kallade hävbara osäkerheter. Osäkerheter ligger
också i att de underlag och källor som använts för miljöbedömningen kan vara behäftade
med olika brister. Prognoser och beräkningar kan exempelvis vara missvisande på grund
av felaktiga antaganden, felaktiga ingångsvärden eller begränsningar och brister i
bakomliggande modeller.
Planens strategiska nivå tillför osäkerheter till bedömningarna. Strategierna är ofta
generellt hållna och översiktsplanen innehåller få specificeringar av strategierna i form av
exempelvis mer detaljerade handlingsinriktningar och/eller riktlinjer.
De utbyggnadsområden som studeras i denna MKB bör endast ses som principiella
utbyggnadsstrategier och inte som exakta eller färdiga utbyggnadsområden. Detta medför
att detaljerade konsekvenser för enskilda områden inte kan bedömas i detta skede. I
samtliga avsnitt i MKB:n anges ett övergripande resonemang kring om, hur och på vilket
sätt alternativen medför stora eller små konsekvenser för respektive miljöaspekt. I
kommande planeringsskeden, till exempel planprogram och detaljplaner, avgörs det om
det finns behov av mer detaljerade utredningar och/eller upprättande av MKB för
detaljplan.
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ÖVERSIKTSPLAN OCH ALTERNATIV
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ALTERNATIVA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller
programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas i en
MKB för en plan som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Den geografiska
räckvidden av en översiktsplan är lagstadgad varför det i detta fall endast kan handla om
alternativa utformningar av planen.
Vid bedömning av vad som i lagens mening kan anses vara ”rimliga alternativ” behöver
hänsyn bland annat tas till hur preciserat planens syfte är i det aktuella planeringsskedet.
En översiktsplans syfte kan förutsättas vara mer preciserat och entydigt i
utställningsskedet än i samrådsskedet.
När det gäller Tidaholms kommun har översiktsplanen arbetat efter de prognoser som
finns i dagsläget. Planarbetet inte utgått från scenarier eller andra typer av
alternativresonemang. Att identifiera flera eller några få alternativa scenarion gällande
kommunens utveckling som uppfyller planens syfte och kan anses vara mer sannolika än
andra bedöms vara omöjligt. Några realistiska alternativ finns således inte att behandla i
miljökonsekvensbeskrivningen och således begränsar sig detta dokument till att beskriva
effekter och konsekvenser av översiktsplaneförslaget och referensalternativet.

REFERENSALTERNATIV
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla ett så kallat referensalternativ, vilket avser
en beskrivning av miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling om planen inte
genomförs. Referensalternativet avser kommunens utveckling om det nya
översiktsplaneförslaget inte vinner laga kraft. Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en
aktuell översiktsplan. Således är en framtid helt utan översiktsplan inte sannolik. Om den
nya planen inte skulle genomföras är det troligt att gällande översiktsplan från 1990
(ÖP1990) får fortsätta att gälla tillsammans med fördjupad översiktsplan för Tidaholms
stadsbygd, antagen 2009 av kommunfullmäktige (FÖP2009).
ÖP1990 har brister eftersom den är så pass gammal och kan inte anses vara aktuell då
många av de intentioner och förslag som anges i denna redan är genomförda. Därför är
det vidare troligt att med översiktsplanen från 1990 kommer samhällsutvecklingen i
Tidaholms kommun i större utsträckning att ske utan stöd från ÖP. Mot bakgrund av detta
utgörs referensalternativet i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning av ett framskridet
nuläge för markanvändningen år 2030 samt FÖP2009 för Tidaholms stadsbygd.
Med utgångspunkt från markanvändning, statlig planering, befolkningsutveckling och
bebyggelse i kommunen kan ett resonemang föras om miljöns sannolika utveckling och
vilka miljöförhållanden som skulle råda i kommunen år 2030. Nedan redovisas kortfattat
de antaganden som gjorts för referensalternativet, vilket speglar de samhällsförändringar
som förväntas ske fram till år 2030 om översiktsplan 2030 inte genomförs:
•

Befolkningen i Tidaholm kommun kommer fortsätta att öka fram till år 2030. Enligt
utförda prognoser kommer antalet invånare i kommunen att vara 13 029 invånare
år 2027, jämfört med dagens 12 827 invånare (2017). Detta innebär en lägre
befolkningsökning än i översiktsplaneförslaget (14 000 år 2030). Antalet äldre
kommer även att öka i kommunen och genomsnittsåldern förväntas öka från 43,4
år till 43,9 år under prognosperioden.
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•

En svagare kommunal planering medför ett lägre exploaterings- och
bebyggelsetryck på grund av en lägre attraktivitet som bostadskommun.

•

Planeringen blir inte lika styrd och reglerad och bebyggelsen antas i större
utsträckning lokaliseras utifrån kommersiella utgångspunkter när marknadskrafter
styr mer.

•

Möjligheten att tillvarata och utveckla kommunens natur- och kulturvärden blir
sannolikt lägre i jämförelse med nuläget och översiktsplaneförslaget. Det bedöms
även bli svårare att uppnå miljökvalitetsnormer utan översiktsplan.

•

Okoordinerad styrning riskerar att leda till mer spridd bebyggelse längre från
kollektivtrafiklägen vilket kan medföra en ogynnsam bostadsetablering längre bort
från tätorterna.

•

Gällande översiktsplan från 1990 behandlar inte behovet av klimatanpassning.
Detta medför en risk för att planeringen inte uppmärksammar behovet av att
anpassa samhället och att minimera klimatförändringens skador och risker.
Klimatförändringarna ställer bland annat högre krav på dagvattenåtgärder varför
en bristande klimatanpassning exempelvis kan påverka kommunens
vattenkvalitet negativt.

•

Trafikverkets infrastrukturplanering förväntas bli genomförda även i
referensalternativet, men utan översiktsplan bedöms samordning med kommunal
planering bli sämre. Möjligheten till att uppföra sammanhängande GC-stråk
minskar också, vilket leder till en icke tillfredställande trafiksäkerhet. Vägtrafiken
bedöms även öka då kommunens invånarantal bedöms öka. Trafiken bedöms
öka generellt i hela Sverige.

ÖVERSIKTSPLANEFÖRSLAG
Den nya översiktsplanen för Tidaholms kommun sträcker sig fram till år 2030 och är tänkt
att ersätta kommunens gällande översiktsplan från år 1990 samt fördjupad översiktsplan.
Avseende befolkningsutveckling enligt planförslaget har Tidaholm som mål att
befolkningen ska växa.
Nedan redovisas grunddragen gällande mark- och vattenanvändningen, bebyggelse,
infrastruktur, verksamhetsområden och tillgänglighet till natur i aktuellt
översiktsplaneförslag. För planförslaget i sin helhet, se del 1 Planförslag.

Vision, målområden och fokusområden
Planförslaget utgår från Tidaholms vision samt från förutsättningar och åtgärder som är
viktiga för att förverkliga visionen:
"I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet,
omtanke och utveckling för både individ och företag."
Kommunfullmäktige antog år 2020 följande målområden:
•
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Attraktiv kommun - Tidaholms kommun ska aktivt medverka till att skapa
förutsättningar för det goda livet.
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•
•
•

Medborgaren i fokus - Kommunens verksamheter och service för medborgare
präglas av delaktighet, hög kvalitet och effektivitet.
Ett miljömässigt hållbart samhälle - Tidaholms kommun utvecklas till ett mer
miljömässigt hållbart samhälle.
Ett levande näringsliv - Tidaholms kommun ska vara en aktiv och främjande kraft
för näringslivet och civilsamhället.
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Kommunen har dessutom som mål att man ska vara en attraktiv arbetsplats och ha god
ekonomisk hushållning.
Planförslaget innehåller vidare sex fokusområden som tagits fram under arbetet med
översiktsplanen och som visar vad Tidaholm särskilt vill satsa på:
•
•
•
•
•
•

Vidareutveckla kommunens identitet
Forma variationsrika mötesplatser där människor kan må bra, leka, lära och växa
Skapa förutsättningar för större andel persontransporter till fots, med cykel och
kollektivtrafik
Bevara landskapsbilden på lång sikt
Verka för ett aktivt och starkt näringsliv
Bidra till att minska miljöbelastningen och till förbättrad hantering av
klimatförändringar

Framtida bebyggelseutveckling
Prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse är enligt planförslaget i första hand
Tidaholms tätort. Här bor i dagsläget cirka 8 000 invånare, vilket motsvarar ungefär två
tredjedelar av kommunens invånare. Landsbygden avser allt utanför Tidaholms centralort.
Här bor i dagsläget cirka 4 000 invånare, vilket motsvarar cirka en tredjedel av
kommunens invånare. När det gäller den planerade utvecklingen på landsbygden utgör
Ekedalen och Madängsholm prioriterade tätorter där en större andel nybebyggelse
kommer att ske, därefter tätorterna Fröjered, Folkabo och Kungslena. Utanför
kommunens tätorter och på landsbygden kommer enstaka hus att kunna byggas och på
sikt kommer även en del av byggnationerna att ske längs stråk mellan centralorten och
tätorterna.

Planförslag
I Figur 2 och Figur 3 nedan presenteras en plankarta för Tidaholms kommuns
utvecklingsstrategi respektive en plankarta för Tidaholms tätort. Nedan följer en
sammanfattad presentation av planförslaget som även fungerar som en läsanvisning för
hur man ska läsa och förstå kartorna.
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Figur 2. Planförslag Tidaholms kommun.

Prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse. I Figur 2 visas de områden som
Tidaholm kommun vill utveckla och prioritera de kommande åren. Huvudfokus ligger på
att förtäta och utvidga Tidaholm tätort, utifrån den orangea markeringen på kartan.
Utvecklingen av området kommer inte enbart att bestå av bebyggelse, utan även av
gator, gång- och cykelvägar samt grönområden, som alla blir delar av den funktionella
staden. De röd- och gulmarkerade orterna är också prioriterade utvecklingsområden.
Stadskärna. Tidaholms stadskärna, som är markerat på kartan med en svart ruta, är och
ska förbli kommunens enda centrum. Förutom bostäder ska nya kontor, handel- och
kulturverksamheter ges plats i centrum och bebyggelsetätheten ska här vara högst i
kommunen. En mer detaljerad karta över stadskärnan kan ses i Figur 3 nedan.
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Utredningsstråk för industri och verksamheter. Tidaholm vill öka andelen
arbetsplatser i kommunen och man har som mål att möjliggöra etablering av fler
verksamheter i kommunen. Dessa lokaliseringar ligger inom markeringen för ”prioriterade
utvecklingsområden för bebyggelse” och är det område som kommer att utvecklas i första
hand. På sikt finns det även möjlighet att utreda lokaliseringen av industriområden längs
väg 26 som ligger inom markeringen ”utvecklingsstråk för industri och verksamheter”.
Detta förutsätter dock en högre standard av vägen samt nya av- och påfarter till väg 26.
Utredningsstråk för industri och verksamheter pekar inte ut en specifik plats.
Lokaliseringen måste utredas vidare när planläggningen här blir aktuell. Utöver detta ska
kommunen möjliggöra verksamhetsutveckling på landsbygden där det är möjligt utifrån
platsens förutsättningar. Verksamheter på landsbygden kan exempelvis utvecklas. Dessa
ytor är inte markerade och ska utredas i varje enskilt fall.
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Prioriterat cykelstråk. Kopplingar mellan utvecklingsområden med bebyggelse ska
stärkas genom anläggande av nya cykelvägar samt genom bra kollektivtrafikförbindelser
mellan de mindre tätorterna och Tidaholm. Kopplingar med cykelvägar görs mellan de
områden som markerats med röda punkter på kartan.
Viktiga tätortsnära grönområden. Intill Tidaholms tätort pekas Hellidsbergets
naturområde ut som särskilt viktigt. Det ska vara en del av tätortens framtida struktur och
tillgängliggöras för Tidaholms invånare. Några av områdena i Tidaholms
”utvecklingsområde för bebyggelse” kommer på sikt att omvandlas till parker eller
parkliknande grönområden som möjliggör rekreation, samtidigt som viktiga gröna
samband behålls och stärks.
Naturvärden. De naturvärden som finns i västra och östra delen av kommunen är
utpekade som gröna värdefulla områden. Särskilt värdefullt är Hökensås, som med sina
naturvärden, också har en funktion som tyst område. Gröna stråk behöver utredas så att
ett samband mellan de två naturområdena etableras.
Utvecklingsstråk vid vattnet. Ån Tidan är en mycket viktig del av Tidaholms kommuns
identitet. Områden längs ån ska utvecklas så att turismen främjas, men med de
restriktionerna som gäller längs vattendrag och riksintressen i Tidans närhet. Tidaholms
stadskärna ska utvecklas längs Tidan så att mötesplatser främjas, såsom parker och
promenad- och cykelstråk.
Kulturvärden. Tidaholms kulturvärden är utsprida inom hela kommunen men är särskilt
koncentrerade i kommunens västra del. Kulturvärdena är viktiga för turismen i Tidaholm
och ska därför utvecklas men samtidigt bevaras.
Pendling. Tidaholms invånare pendlar framförallt till Falköping, Skövde och Jönköping.
Pendlingsstråken är utpekade för att de ska utvecklas så att Tidaholms kommun kan vara
en attraktiv kommun att bo i med närhet till fritidsliv och natur. Tidaholm ska konkurrera
med de större städerna med bra pendlingsmöjligheterna.
Område för vindbruk. Områdena för utveckling av vindbruk som är utpekade i
Vindbruksplan antagen av kommunfullmäktige år 2010, fortsätter att gälla.
Tätorter och landsbygd. Tidaholms tätort är det första prioriterade utvecklingsområdet i
kommunen de kommande åren, men det ska även finnas möjlighet att fortsätta utveckla
Tidaholms levande landsbygd I övriga delar av kommunen prioriteras tätorterna
Madängsholm och Ekedalen med närmaste omgivningar och därefter småorterna
Fröjered, Folkabo och Kungslena. Ortsmarkeringen på kartan är schematisk och markerar
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orten som helhet

Figur 3. Planförslag för Tidaholms tätort.

4

ÖVERSIKTSPLANENS BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar frågeställningar på en översiktlig nivå
motsvarande översiktsplanens nivå. Kapitlet redovisar de miljökonsekvenser som
översiktsplanen bedöms kunna ge upphov till samt vilka konsekvenser som behöver
studeras i fortsatt planering och vad som behöver förtydligas i den vidare
planeringsprocessen. Ett genomförande av de intentioner och riktlinjer som anges i
översiktsplanen kan ge både positiva och negativa konsekvenser. Båda redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningen. Konsekvenserna bedöms mot ett referensalternativ som
visar utvecklingen utan ny översiktsplan, se kapitel 3 Översiktsplan och alternativ.
Konsekvenserna är svåra att bedöma i sin helhet eftersom genomförandet av planen är
beroende av en rad faktorer som kommunen inte råder över. En grundläggande svårighet
ligger i frågan vilken inverkan översiktsplanen har på den miljömässiga utvecklingen.
Översiktsplanen kan till exempel uttrycka målsättningar i fråga om markanvändningen,

18 | 10236063 • ÖP Tidaholm

217

men rår bara i begränsad utsträckning över de investeringar som behövs för att
förverkliga målen.
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MARKANVÄNDNING SAMT HUSHÅLLNING MED
NATURRESURSER

Figur 4. Framtida markanvändning i Tidaholms kommun.

Nuläge
Naturen i Tidaholms kommun är varierad och inom kommunen möts olika naturtyper.
Kommunen inramas i väster av Falbygdens bördiga högslätt med Varvs- och
Gerumsberget, och i öster av Hökensås skogsbevuxna högland vilken utgör en typisk
skogsbygd.
Mellan Platåbergen och Hökensås präglas kommunen av ett lågland som utgör
övergångsområde mellan jordbruksbygd och skogsbygd. Här rinner tre större åar med
biflöden: Ösan, Tidan och Yan. Det är en typisk mellanbygd där odlingsmarken är
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koncentrerad längs åarna. Längs Tidan finns flera sträckor med ett intressant växt- och
djurliv och unika naturvärden.
Tätorten Tidaholm omges av ett rikt jordbrukslandskap. Som jordbruksmark räknas
åkermark och betesmark och är en viktig samhällsresurs enligt 3 kap. 4 § miljöbalken.
Inom Tidaholms kommun finns även ett flertal områden utpekade som regionalt och
nationellt värdefulla odlingslandskap.
Landskapet i Tidaholms kommun består till 60 % av skog. Tidaholms kommun äger och
förvaltar cirka 800 hektar skog varav 600 hektar är produktiv skogsmark. Största delen
utgörs av blandskogen på Hellidsberget, bokskogen i Ekedalen och granplanteringar i
Suntak.
Idag bor ungefär två tredjedelar av kommunens invånare i Tidaholms tätort. En tredjedel
bor i det som räknas till landsbygden. Det finns en efterfrågan av geografiskt spridda och
attraktiva tomter för villor, både i staden och på landsbygden, och då framför allt i
Ekedalen och Kungslena.
Ett område i kommunens nordvästra del är utpekat som riksintresse för energiproduktion,
vindbruk. Det finns inga utpekade riksintressen för värdefulla ämnen och material i
kommunen.
För en mer detaljerad bild av nuläge och förutsättningar, se del 2 Tidaholm idag.

Utgångspunkter och bedömningsgrunder
I miljöbalkens tredje kapitel finns grundläggande bestämmelser för hushållning med markoch vattenområden. Dessa anger bland annat följande:
•

”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en
från allmän synpunkt god hushållning.”

•

”Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.”

•

”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”

•

”Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för
industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer,
vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana
anläggningar. Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i
första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.”

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap innebär att odlingslandskapets och jordbruksmarkens
värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Miljömålet God bebyggd miljö innebär att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.
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Natur- och kulturvärden ska tillvaratas och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten, och andra resurser främjas.
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Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget medför bebyggelseutveckling och expansion. En växande befolkning
innebär ett ökat behov av bostäder och service. En stor del av den framtida
bebyggelseutvecklingen i kommunen planeras i Tidaholms tätort. Enligt kommunens
ställningstagande ska tätheten vara hög i centrum för optimalt utnyttjande av befintlig
infrastruktur. Förtätning i befintliga samhällen ger större möjlighet att värna sammanhållna
jordbrukslandskap på landsbygden, vilket också svarar mot miljömålet God bebyggd miljö
och dess preciseringar. Dessa inbegriper bland annat att användningen av energi, mark,
vatten och andra naturresurser sker på effektivt, resurssparande och miljöanpassat sätt.
Detta bedöms även innebära lägre risk att värdefull skogs- och jordbruksmark utanför
tätorten tas i anspråk.
Jordbruksmark är en samhällsviktig resurs enligt 3 kap. 4 § miljöbalken och
ianspråktagande av jordbruksmark är särskilt viktig eftersom åtgärden är irreversibel. Ett
av riksdagens antagna 16 miljömål, Ett rikt odlingslandskap, syftar till att skydda
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion. Vid
exploatering kommer ny jord- och skogsbruksmark oundvikligt att tas i anspråk. Enligt
planförslaget ska särskild hänsyn tas till jordbruksmark vid planering av ny bebyggelse,
både för Tidaholms tätort och för landsbygden, där exploatering av betes- och åkermark
samt produktiv skogsmark i största möjliga utsträckning ska undvikas. Lämplig mark att
bebygga framhålls vara främst impediment, förbuskad betesmark eller åkermark med
odlingshinder. Översiktsplanens ställningstagande att tätorten främst skall utvecklas,
verkar positivt för miljömålet.
Avseende de förslag till utredningsområden för bostadsutveckling i anslutning till
Tidaholms tätort som tagits fram påverkar områdena A, B, D, E och G jord- och
skogsbruksmark negativt. Områdena beskrivs nedan och kan ses i Figur 3 på sidan 18.
•

•

Område A omfattas av cirka 5-6 hektar skogsmark. Området ligger i nordvästra
Tidaholm i anslutning till väg 26. Området ligger utmed pendlingsstråket till
Skövde.
Område B omfattas av cirka 3 hektar jordbruksmark. Området ligger i norra delen
av Tidaholm i anslutning till väg 2892 mot Fröjered. Risk finns för översvämning.
Enligt kommunen anses området vara lätt att exploatera och har goda
kommunikationer till huvudorten.

•

Område D omfattas av cirka 5-6 hektar skogsmark i nordöstra Tidaholm.
Områdesbestämmelse för Hellidsberget måste hävas för planområdet. Till viss
del finns höga naturvärden i området, bland annat skyddsvärda träd och en
nyckelbiotop.

•

Område E omfattas av cirka 15-20 hektar betes- samt skogsmark och ligger i
östra Tidaholm i direkt anslutning till bostadsområde. I området finns en utpekad
nyckelbiotop.
Område G omfattas av cirka 5-6 hektar betesmark. Området ligger i södra
Tidaholm i anslutning till väg 193 och intill Tidan. Tidan omfattas av strandskydd
vilket behöver tas hänsyn till vid eventuell exploatering.

•

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken ska ianspråktagande av jordbruksmark motiveras och
alternativ ska beskrivas. Effekten av exploatering i dessa områden är att skogs- och
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jordbruksmark tas i anspråk. Andelen skogs- och jordbruksmark minskar vid realisering av
dessa förslag, vilket bedöms medföra negativa konsekvenser med avseende på aspekten
markanvändning samt hushållning med naturresurser då möjligheten till
livsmedelsproduktion och rekreativa miljöer minskar. Konsekvensernas omfattning beror
dock på hur bebyggelsen utformas och vilken hänsyn som tas till brukning och ekologiska
värden i omgivningen.
När det gäller den planerade utvecklingen på landsbygden utgör Ekedalen och
Madängsholm prioriterade tätorter där en större andel nybebyggelse kommer att ske.
Kommunens ställningstaganden enligt översiktsplanen innebär dock att Tidaholms
kommun ska underlätta för privata initiativ i byggandet och ser positivt på att bygga på
landsbygden. Ställningstagandet medför en risk för okoordinerad bebyggelse som kan
bidra till en ineffektiv markanvändning och konflikter mellan olika intressen. Kommunen
betonar dock att ny bostadsbebyggelse främst ska ske i form av komplettering av befintlig
bebyggelse i anslutning till sammanhållen bebyggelse, samt i kollektivtrafiknära lägen. En
sådan koncentrering av bebyggelsen bedöms medföra positiva konsekvenser ur
markanvändningssynpunkt. Detta bedöms även vara förenligt med de preciseringar av
miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö som innebär att ”användningen av energi, mark,
vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat
sätt” och att ”städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är
planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt
miljö- och hälsorelaterade frågor”. Det bedöms även vara positivt att kommunen tar
ställning till att jordbruksmark som behöver tas i anspråk för exploatering intill tätort ska
ske på ett markeffektivt sätt.
Kommunen är positiv till verksamheter på landsbygden, där sådana som har koppling till
jord- och skogsbruk är prioriterade. Närheten till väginfrastruktur och kollektivtrafik samt
möjlighet för anslutning till teknisk försörjning är faktorer som ska tas hänsyn till enligt
planförslaget. Pendlingsstråket, framförallt väg 26 mot Skövde, ska utvecklas och
förstärkas med industriområden. Det ska ske strategiskt inköp av industrimark utmed väg
26, både vid Acklingakorset samt Suntaksrondellen. Detta stråk för industri är utmärkt i
Figur 4 ovan. Utöver detta ska kommunen möjliggöra verksamhetsutveckling på
landsbygden där det är möjligt utifrån platsens förutsättningar. Dessa ytor ska utredas i
varje enskilt fall. Utredningsområdena kommer att preciseras i det fortsatta planarbetet.
Mot bakgrund av detta bedöms inte påverkan och konsekvenser av planförslaget när det
gäller industri och verksamheter, då det i dagsläget är oklart i vilken omfattning
verksamhetsutvecklingen kommer att ske.

Sammanfattande bedömning av planförslaget
Den nya översiktsplanen innebär befolkningsökning och expansion. Det är oundvikligt att
ny bebyggelse tar mark i anspråk. Påverkan är antingen direkt där miljöer försvinner eller
indirekt då förutsättningarna för de olika miljöerna förändras. Översiktsplanen har dock
ställningstaganden som bidrar till att minimera de negativa konsekvenserna.
Några av de föreslagna utbyggnadsområdena i anslutning till Tidaholms tätort bedöms
medföra negativa konsekvenser med avseende på aspekten markanvändning samt
hushållning med naturresurser. Konsekvensernas omfattning beror dock på hur
bebyggelsen utformas och grad av hänsyn till de ekologiska värdena som finns i
respektive utbyggnadsområde.
Enligt planförslagets ställningstaganden ska ny bostadsbebyggelse främst ske i form av
komplettering av bebyggelse i anslutning till befintlig sammanhållen bebyggelse och byar,
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samt i kollektivtrafiknära lägen. En koncentrerad bebyggelse bedöms medföra positiva
konsekvenser med avseende på naturvärden, markanvändning samt hushållning med
naturresurser då behovet av intrång minskar, viktiga jordbruksmarker kan bevaras och
möjliggör ökad hänsyn till ekologiska värden i omgivningen.
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Sammantaget bedöms planförslaget innebära små negativa konsekvenser för aspekten
markanvändning samt hushållning med naturresurser.

Konsekvenser av referensalternativ
Referensalternativet innebär en mindre befolkningsökning och ett mindre behov av att ta
mark i anspråk för bostadsbyggande. Samtidigt bedöms möjligheterna till effektiv och
hållbar styrning av bebyggelseutveckling inklusive verksamheter vara sämre utan en
aktuell, kommunövergripande översiktsplan. Detta innebär sannolikt att ny bebyggelse
kommer att bli mer utspridd och ligga längre från exempelvis kollektivtrafiklägen och
service. Infrastrukturen bedöms också vara mer osammanhängande. Effekten av detta är
att värdefull jordbruk- och skogsmark sannolikt tas i anspråk i högre grad.
Referensalternativet bedöms medföra sämre möjligheter till en genomtänkt avvägning
mellan nybyggnation och bevarande av kulturmiljön, landskapsbild och naturvärden för
rekreation och friluftsliv vid planering av ny bebyggelse på landsbygden. På samma sätt
bedöms referensalternativet i lägre utsträckning än planförslaget ha möjlighet att styra typ
av verksamhet samt lokaliseringen av denna vid utveckling av verksamheter på
landsbygden. Utan en aktuell översiktsplan bedöms även innebära sämre möjligheter att
planera långsiktigt så att tillkommande verksamheter inte hamnar i konflikt med
kommunens framtida intressen kring naturskydd.
Sammantaget bedöms referensalternativet innebära måttligt negativa konsekvenser för
aspekten markanvändning samt hushållning med naturresurser.

Förslag på uppföljning och fortsatt arbete
•

•

•

•

Genom att kommunen tar fram strategier för hur områden som saknar lagligt skydd
ska förvaltas kan värdefulla miljöer bevaras. Strategierna kan förtydligas genom
riktlinjer med tydlig vägledning vid detaljplanering och handläggning av exempelvis
bygglov.
En del av byggnationen beskrivs på sikt även ske längs stråk mellan centralorten och
övriga tätorter. Planförslaget är här otydligt avseende lokalisering och utformning av
dessa stråk. En definiering genom att exempelvis markera stråk på karta eller
beskriva i text skulle stärka planen som underlag för beslutsfattande och planering.
Översiktsplanen bör definiera begreppet samlad bebyggelse samt peka ut vilken
bebyggelse som bedöms som sådan. Då enstaka ny bebyggelse enligt planen ska
lokaliseras till samlad bebyggelse, tydliggör en definition var den enstaka
bebyggelsen får förläggas och eventuella konsekvenser kan lättare bedömas.
Kommunen rekommenderas att ha ett politiskt antaget miljöprogram med lokala
miljömål kopplade till nationella miljömål som rör markanvändning.
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KLIMAT, TRANSPORTER OCH ENERGI
Nuläge
Klimatpåverkan från transporter står idag för cirka 30 % av Sveriges utsläpp av
växthusgaser. Vägtrafiken är den sektor som släpper ut mest och personbilar står här för
majoriteten av utsläppen. En stor andel av de bilresor som görs inom Tidaholm är
pendlingsresor, arbetsresor eller korta resor upp till fem kilometer.
Inom det egna geografiska området har Tidaholms kommun inte ett politiskt antaget
klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser som minst motsvarar
miljömålsberedningens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045.
Kommunens ambition är att cykling i kommunen ska vara ett säkert transportsätt med
attraktiva och tillgängliga gång- och cykelvägar. Tidaholm har en cykelplan för gång-,
cykel- och mopedvägar (2017-2022) som ska fungera som ett vägledande dokument och
ge en snabbare handläggning när det gäller utbyggnad och förbättring av gång- och
cykelvägar. För att knyta ihop Tidaholms tätort med kringliggande orter pekar cykelplanen
ut en ny cykelväg parallellt med väg 193, väg 2844, väg 2874 och väg 2892. Mellan
Tidaholms tätort och Madängsholm finns gång- och cykelväg, och målsättningen är att
gång- och cykelvägar till Ekedalen ska vara utbyggda innan år 2030.
Den regionala kollektivtrafiken består av busslinjer mot Hjo, Falköping och Skövde samt
en linje som går i landsbygdstrafik över kommungränsen. De regionala linjerna 302
Skövde och 303 Falköping kör lokala slingor i staden. Dessa linjer kör även integrerade
skolskjutsar. Till Jönköping tar man sig på knappt två timmar med buss och tåg via
Falköping.
Tidaholms kommunfullmäktige antog 2010-08-30 en energiplan för kommunen kallad
Energiplan Tidaholm 2015. Enligt denna ska Tidaholm vara självförsörjande på förnybar
energi år 2020. Utsläppen av koldioxid från energiförsörjning i Tidaholms kommun ska
även ha minskat med 40 % år 2020 jämfört med 1990 års nivå. Nettoutsläppen av
växthusgaser i Tidaholm ska vara noll år 2050. Till 2020 ska gång och cykling i
kommunen ha ökat med minst 10 % jämfört med 2010. Det ska även finnas
sammanhängande, trygga och säkra gång- och cykelnät med god framkomlighet och
orienterbarhet i och mellan Tidaholm, Madängsholm och Ekedalen.
Tidaholms kommun har under 2000-talet gjort satsningar på utbyggnad av fjärrvärmenätet
samt en ny samförbränningsanläggning för fjärrvärme. En stor del av lägenheter, skolor,
vårdhem och affärslokaler är anslutna till fjärrvärmenätet i staden.
I november 2010 antog Tidaholms kommunalfullmäktige en tematisk översiktsplan för
vindbruk i kommunen. I planen redovisas vilka områden kommunen prioriterar för
uppförande av vindkraftverk och vilka områden som anses olämpliga. Enligt planen får
cirka 45 vindkraftverk sättas upp vilket motsvarar ungefär 243 GWh vindenergi.
Kommunen har tagit fram en skyfallskartering för kommunen. Klimatrelaterade risker och
hot för kulturmiljön belyses i ett tillägg till det kulturmiljöprogram som togs fram 20182020. Tillägget beskriver hur de i kulturmiljöprogrammet utpekade områdena kan komma
att påverkas vid översvämning och ger råd och riktlinjer för hur detta kan hanteras.
Kommunen saknar i dagsläget ett aktuellt miljöprogram.
För en mer detaljerad bild av nuläge och förutsättningar, se del 2 Tidaholm idag.
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Utgångspunkter och bedömningsgrunder
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Enligt FN:s ramkonvention för klimatförändringar ska halten av växthusgaser i atmosfären
stabiliseras på en nivå som förhindrar farlig störning av klimatsystemet. Detta innebär att
utsläppen av växthusgaser måste minska drastiskt. För att det så kallade tvågradersmålet
ska uppnås behöver Sverige reducera sina utsläpp av växthusgaser med 85 % mellan
åren 2005 och 2050. Kommunens arbete spelar en viktig roll i denna utmaning.
Målsättningen i den nya klimatlag som började gälla 1 januari 2018 är att Sverige inte ska
ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045 och att utsläpp från inrikes
transporter, exklusive flyg, ska minska med 70 % till 2030 jämfört med 2010 års
utsläppsnivå. Plan- och bygglagen anger att planläggning ska beakta bland annat
klimataspekter, exempelvis genom att minska transportbehoven och gynna utbyggnaden
av gång- och cykelstråk.
Som en del i Västra Götalands län är Tidaholms kommun även del av klimatstrategin för
Västra Götaland, som har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till
2030 ska regionen vara en fossiloberoende region, vilket innebär att utsläppen av
växthusgaser ska minska med 80 % från 1990-års nivå till år 2030. Utsläppen av
växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska
dessutom minska med 30 % jämfört med år 2010.
Eftersom översiktsplanen har en strukturerande effekt på såväl den lokala
transportinfrastrukturen som kommunens bebyggelseutveckling har planen betydelse för
hur Tidaholms framtida klimatpåverkan ska minska till nivåer som anses hållbara.
Av Sveriges 16 miljömål bedöms Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft ha särskild
relevans för aspekten Klimat, transporter och energi.

Konsekvenser av planförslaget
Enligt planens ställningstagande ska en stor del av den framtida bebyggelseutvecklingen i
kommunen ske i Tidaholm tätort, därefter i utpekade befintliga tätorter. En utveckling av
tätorterna medför ett ökat underlag för kollektivtrafik. Stadskärnan i Tidaholm ska även
anpassas mer efter fotgängare och cyklisters behov. Detta kan ses som positivt ur
klimatsynpunkt då det medför mer bebyggelse i områden med redan goda
kollektivtrafiklägen och bättre möjligheter till ett hållbart resande.
Enligt de allmänna ställningstagandena i översiktsplanen ska i första hand gång- och
cykeltrafik prioriteras, följt av kollektivtrafik och i sista hand biltrafik. En förväntad ökning
av andelen cykelresor mellan tätorterna till följd av nya cykelvägar bedöms vara positivt,
men målsättningen att gång- och cykelvägar från Tidaholms tätort till Madängsholm och
Ekedalen ska vara utbyggda till år 2030 bedöms dock inte vara tillräckligt för att nå
regionala och nationella målsättningar om minskade klimatutsläpp.
Planens ställningstagande avseende ökad kapacitet på väg 26 och väg 193 för att öka
möjligheten till pendling mot Skövde, Jönköping, Falköping och Hjo, kommer att medföra
en lokal trafikökning inom kommunen. Detta motverkar översiktsplaneförslagets
ställningstagande att biltrafik inte skall prioriteras, och bidrar inte till ett ökat underlag för
kollektivtrafiken. Dessutom medför trafikökningen en högre andel luftutsläpp jämfört med
referensalternativet. Negativa konsekvenser bedöms uppstå.
Enligt planförslaget ska kommunen sträva efter att fasa ut fossila bränslen för
uppvärmning av bostäder och verksamheter, vilket är positivt ur klimatsynpunkt. De
prioriterade områden för vindkraftsetableringar som planen föreslår tillsammans med
målsättningen i kommunens energiplan för energiproduktionen, som innebär att Tidaholm
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ska vara självförsörjande på förnybar energi år 2020, medför också positiva konsekvenser
ur klimatsynpunkt.
Enligt planens ställningstagande ska kommunen verka för att alla hushåll och företag ska
ha tillgång till snabbt och effektivt bredband. En utbyggnad av och tillgång till snabbt
bredband möjliggör för fler landsbygdsbor att driva företag och distansarbeta, vilket kan
minska behovet av att resa. Detta bedöms medföra positiva konsekvenser ur
klimatsynpunkt.

Sammanfattande bedömning av planförslaget
Den planerade bebyggelseutvecklingen tar enligt planförslaget hänsyn till
kollektivtrafiklägen och goda möjligheter till transport med gång och cykel, vilket är
positivt. Den nya översiktsplanen skapar även förutsättningar för en utveckling av gångoch cykelnät samt en utveckling av kollektivtrafiken. Utbyggnad av planerade gång- och
cykelbanor bör dock ske i högre takt än vad som föreslås i planförslaget för att kunna nå
de regionala klimatmålen och tvågradersmålet. Planförslaget betonar vidare satsningar på
såväl bredband som vindkraft, vilket är positivt ur klimatsynpunkt.
Negativa konsekvenser bedöms uppstå på grund av en ökad befolkningsmängd och ett
ökat transportbehov, delvis på grund av kapacitetshöjande åtgärder på väg 26 och väg
193.
Sammantaget bedöms planförslaget innebära små negativa för aspekten Klimat,
transporter och energi.

Konsekvenser av referensalternativ
En avsaknad av aktuell översiktsplan kan antas medföra att den kommunala styrningen
blir sämre koordinerad vilket riskerar att leda till mer spridd bebyggelse längre från
kollektivtrafiklägen och en bostadsetablering längre bort från samhällena. Infrastrukturen
bedöms också bli mer osammanhängande. Detta kan i sin tur leda till ökad bilism och
högre utsläpp av växthusgaser samt att förutsättningarna för att skapa ett hållbart
resande i Tidaholm försämras.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för referensalternativet bli måttligt negativa för
aspekten Klimat, transporter och energi.
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Förslag på uppföljning och fortsatt arbete
•
•

•

•

Kommunen rekommenderas att ha ett politiskt antaget miljöprogram med lokala
miljömål kopplade till nationella miljömål.
Kommunen bör ha ett politiskt antaget klimatmål som minst motsvarar
miljömålsberedningens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045.
Detta för att minska utsläppen av växthusgaser inom det egna geografiska
området.
För att nå både de regionala och nationella målen om minskade utsläpp av
växthusgaser är det viktigt att gång- och cykelnät byggs ut tidigt. Det är även
positivt ur tillgänglighetsaspekt samt ökar möjligheten för människor att hinna
ställa om sina resvanor. I planförslaget kan ambitionen höjas ytterligare med
målsättningen att gång- och cykelvägar från Tidaholms tätort till kringliggande
tätorter ska vara utbyggda tidigare än år 2030. Detta för att kunna leva upp till de
regionala målen om att minska utsläpp av växthusgaser med 80 % från 1990-års
nivå till år 2030.
Utöver fysiska åtgärder inom kommunen krävs även satsningar på
attitydförändringar hos invånarna. En hållbar resandekultur behöver fortsatt
stödjas och vidareutvecklas för att minska utsläpp av växthusgaser.
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NATURMILJÖ, REKREATION OCH FRILUFTSLIV

Figur 5. Områden med skydd inkluderande miljömässiga värden att ta hänsyn till i Tidaholms
kommun.

Nuläge
Tidaholms kommun ligger i gränszonerna till flera naturgeografiska regioner och har ett
kuperat landskap med variationsrika naturmiljöer. I väster finns Östfalbygdens
odlingsbygd och de unika platåbergen Plantaberget, Varvsberget, Gerumsberget och
Gisseberget. Ån Tidan rinner mitt igenom kommunen, omgiven av en typisk mellanbygd.
Längs Tidans sträckning finns höga naturvärden. Kommunens östra del kantas av
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urbergsryggen Hökensås som utgör en typisk skogsbygd och ett unikt naturvårdsområde
som erbjuder en mängd natur- och friluftsupplevelser. Hökensås är utpekat som
riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB samt riksintresse rörligt friluftsliv enligt 4 kap.
2 § MB.
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Tidaholms kommun erbjuder goda förutsättningar för turism och expanderar inom detta
område med ett ökat antal besökare framför allt inom kategorin naturturism. Inom
kommunen löper flera cykelleder för turism och rekreation såsom Tidaholm runt,
Västgötaleden och Vättern runt. Populära besöksmål i kommunen är Hökensås och
Hellidsberget, samt Turbinhusön och Vulkanön i anslutning till Tidan.
Tidaholms kommuns invånare har genomgående närhet och tillgång till grönområden och
ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. Tätortsnära
grönområden såsom Hellidsberget och Ekdalens bokskog erbjuder möjligheter till motion
och rekreation. I Tidaholms tätort utgörs mer än två tredjedelar av ytan av grönska.
Avståndet mellan bostad och grönområden är i dagsläget högst 200 meter och avståndet
till rekreation mellan 100 till 1 000 meter. Inom tätorten ligger de flesta parker längs med
ån Tidan och skapar en vacker miljö i centrum.
Det finns en mängd värdefulla naturområden i Tidaholms kommun varav ett stort antal är
skyddade enligt miljöbalken. Nedan redovisas lagskyddade områden inom kommunen:
Natura 2000-områden
Inom kommunen finns i dagsläget tretton Natura 2000-områden, vilka är klassade som
riksintressen enligt 4 kap. 1 och 8 §§ miljöbalken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bare mosse (del av)
Djupasjön
Eldslyckan – Kobonäs
Ettaks strömmar
Gorsan
Grimmestorp
Gullerstorp
Gunniltorp
Havsjöberg
Huvudshemmet
Lammevadskärret
Vitgölen – Tjäremossen
Vättak Kungsgården

Naturreservat
I Tidaholms kommun finns även fjorton naturreservat enligt 7 kap. 4-8 §§ MB:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplagårdsskogen
Baremosse (del av)
Brokvarn
Djupasjön
Ekedalen
Ettaks strömmar
Gorsan
Grimmestorp
Gunniltorp
Hadängs lövskog
Hyltan
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•
•
•

Hökensås
Lammevadskärret
Vita mossen

Utöver dessa pågår i dagsläget reservatsbildning för ett nytt naturreservat, Lenaborg.
Riksintresse naturvård (enligt 3 kap. 6 § MB)
Följande sju områden inom kommunen är utpekade som riksintresse för naturvård ((se
Figur 8 på sid. 60):
•
•
•
•
•
•
•

Baremosse
Djupasjön
Plantaberget, Varvsberget, Gerumsberget och Gisseberget
Kobonäs-Orleka
Lammevadskärret
Svedmon - Hökensås
Vättaksplatån

Riksintresse friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Hökensås (FO20) utgör riksintresse friluftsliv. Detta område sträcker sig över
kommungränsen och berör även Mullsjös samt Habos kommun, se Figur 8 på sid. 60.
Riksintresse rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB)
Hökensås i kommunens östra del ingår även i riksintresse rörligt friluftsliv, ”Vättern,
inklusive Hökensåsområdet”. Detta riksintresse delas med intilliggande kommuner, se
Figur 8 på sid. 60.
Övriga skyddade områden
Utöver ovan nämnda skyddade områden finns även andra skyddade och skyddsvärda
områden som exempelvis biotopskyddsområden, områden med naturvårdsavtal,
naturminnen och nyckelbiotoper inom kommunen.
Kring alla vatten råder enligt 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken strandskydd. Inom Tidaholms
kommun gäller ett utökat 200 meters strandskydd för Alvasjön, Barnasjön, Bredsjön,
Bruksdammen, Djupasjön, Gimmenesjön, Kvarnsjön, Otterstorpasjön och Åsa sjö. För
övriga sjöar och vattendrag gäller 100 meter generellt strandskydd.
För en mer detaljerad bild av nuläge och förutsättningar, se del 2 Tidaholm idag.

Utgångspunkter och bedömningsgrunder
Konsekvensbedömningen utgår primärt från riksintressen samt regionala och kommunala
intressen kopplade till befintliga värden i Tidaholms kommun rörande naturmiljö och
friluftslivet.
I miljöbalkens 3 kapitel finns grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden. Dessa anger bland annat följande:
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•

”Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”

•

”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
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genom att annan mark tas i anspråk.”
•
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”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första
stycket.”

Regeringen beslutade i december 2012 om tio mål för friluftslivspolitiken.
Utgångspunkten för dessa mål är att friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och
regional utveckling. Följande mål bedöms ha anknytning till aspekten Naturmiljö,
rekreation och friluftsliv:
•
•
•
•
•
•

Tillgänglig natur för alla
Tillgång till natur för friluftsliv
Attraktiv tätortsnära natur
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Skyddade områden som resurs för friluftslivet
God kunskap om friluftslivet

Miljömålet Levande sjöar och vattendrag innebär att sjöar och vattendrag ska vara
ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska
och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv
värnas.
Miljömålet Levande skogar innebär att skogens och skogsmarkens värde för biologisk
produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Miljömålet Ett rikt odlingslandskap innebär att odlingslandskapets och jordbruksmarkens
värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv innebär att den biologiska mångfalden ska bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer
och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska
ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för
hälsa, livskvalitet och välfärd. Målet och aktuella preciseringar bedöms ha relevans för
aspekten Naturmiljö, rekreation och friluftsliv ur naturmiljöperspektiv &
rekreationsperspektiv.
Miljömålet God bebyggd miljö innebär att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Målet och aktuella
preciseringar bedöms ha relevans för aspekten Naturmiljö, rekreation och friluftsliv ur
rekreationsperspektiv.
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Konsekvenser av planförslaget
Tidaholms kommun vill enligt planförslaget se en expansion av turistnäringen, framför allt
inom kultur- och naturturism. Attraktiviteten till de mest populära turistdestinationerna i
kommunen ska öka och tydligare information och bättre möjligheter ska tillhandahållas för
turister att ta del av kommunens turisterbjudanden. En sådan utveckling av
besöksnäringen bedöms vara förenlig med de nationella mål för friluftslivspolitiken som
innefattar att samhällsplanering och markanvändning tar hänsyn till friluftslivets behov och
att naturen ska vara tillgänglig för alla. Planförslagets förslag på satsningar inom kulturoch naturområdet som i sin tur kan stärka den lokala identiteten bedöms vara förenligt
med det mål för friluftspolitiken som avser hållbar landsbygdsutveckling och regional
tillväxt. Natur- och kulturturism bidrar här till att stärka den lokala och regionala
attraktiviteten.
Planförslaget betonar att folkhälsa ska vara prioriterat och redovisar ställningstaganden
att genomföra satsningar för friluftslivet, framhäva betydelsefulla besöksmål samt att
grönområden som är viktiga för friluftsliv och rekreation bland annat ska kopplas samman
med gång- och cykelvägnätet. Förvaltning och skötsel skapar här goda förutsättningar för
utevistelse och främjar friluftsliv och rekreation vilket är positivt för människors hälsa.
Tidaholms kommun har pekat ut en del av Hökensås som ska utgöra ett tyst område och
skyddas vid exploatering, se Figur 6 nedan. Tystnaden är en viktig resurs som bedöms bli
en bristvara i framtiden och planförslaget bedöms här bidra positivt avseende rekreation
och friluftsliv. Sammantaget bidrar detta till ökad tillgänglighet och till en positiv utveckling
med avseende på friluftsliv och rekreation. Det är dock viktigt att beakta eventuella
mellankommunala intressekonflikter för natur- och friluftsintressen som sträcker sig
utanför kommungränsen. Här lyfter planförslaget turistnäringen som ett viktigt
utvecklingsområde i samverkan med grannkommunerna, vilket bedöms öka möjligheterna
att värna och förvalta intressenas värden på ett hållbart sätt.
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Figur 6. Del av Hökensås som utgör utpekat tyst område.

Enligt planförslaget ska en grönstrukturplan och ett gestaltningsprogram för kommunen
tas fram. Detta bedöms medföra ökade möjligheter att bland annat värna om
naturområden och dess värden vilket bedöms innebära positiva konsekvenser för
aspekten naturmiljö, rekreation och friluftsliv.
Planförslaget framhåller befintlig grönstruktur, grönområden och den tätortsnära naturen
som en resurs såväl ur ett hälsomässigt, socialt och som ur ett biologiskt perspektiv. Vid
förtätning och utvidgning av tätorterna betonas att det är viktigt att sträva efter att bevara
och utveckla skogs- och naturmark samt parker och alléer belägna i eller i anslutning till
den tätortsnära bebyggelsen. I det kommande översiktliga planeringsarbetet ämnar
kommunen vidare bevara en sammanhållen grönstruktur samt behålla viktiga gröna
samband och uppmuntra gröna stråk inom och mellan tätorter och grönområden.
Kommunen ämnar dock inte styra utvecklingen till specifika åtgärder. Istället ligger fokus
på att uppmuntra till åtgärder som på olika sätt kan skapa samband mellan områdena.
Dessa samband kan handla både om tillgänglighet för medborgarna i form av leder och
djur- och växtlighetens möjlighet att utvecklas i sammanhängande natur- och
vattenområden. Kommunen bör dock ha en strategi för hur dessa åtgärder ska initieras
och drivas samt beskriva på vilket sätt dessa kan uppmuntras.
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Stråket längs med ån Tidan, både igenom Tidaholms tätort samt efterföljande sträcka
norrut mot Natura 2000-området Edslyckan-Kobonäs, lyfts tillsammans med Hellidsberget
fram som viktiga gröna korridorer i den nya översiktsplanen. Dessa ska utvecklas till ett
grönstråk. Sammantaget bedöms detta som positivt avseende naturmiljö och den
biologiska mångfalden samt vara förenligt med målet om en attraktiv tätortsnära natur för
friluftslivet och preciseringen av miljökvalitetsmålet ”En god bebyggd miljö”. Enligt den
senare ska det finnas ”natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen
med god kvalitet och tillgänglighet”. Hellidsberget utgör även ett viktigt tätortsnära
grönområde. För området kan konflikter uppstå mellan bebyggelseutveckling och naturoch rekreationsvärden.
I Tidaholms tätort ska grönområden i staden bevaras, förvaltas och utvecklas.
Kommunens mål att skapa ett obrutet stråk för gående längs med Tidan genom tätorten
och ta tillvara befintliga rekreationella och biologiska värden kopplade till detta blågröna
stråk. Det är positivt att detta område ska förvaltas så att dess naturvärden består och
detta bedöms medföra positiva konsekvenser med avseende på tillgänglighet och
rekreation, samt för den biologiska mångfalden. Planförslaget anger även att flera
naturområden som ligger i tätorten eller i dess närhet ska göras mer tillgängliga, där vissa
kan komma att bli mer parklika och erbjuda fler rekreationsmöjligheter. Åtgärder som
dessa kan fylla en viktig funktion vid en samtida expansion och förtätning av tätorten.
Planförslaget är dock otydligt avseende strategier för hur ovan nämnda förslag ska
genomföras i praktiken. Utveckling av Tidan kommer emellertid enligt planförslaget att
behandlas i framtida planering, vilket innebär möjligheter att här utforma strategier för hur
värdena längs sträckan ska kunna tas tillvara.
Den nya översiktsplanen tar ställning till prioriterade områden för ny bebyggelse inom
kommunen, främst i befintliga tätorter. Tidaholms tätort är i första hand prioriterad, i andra
hand tätorterna Ekedalen och Madängsholm och därefter småorterna Fröjered och
Folkabo. På sikt kommer även en del av exploateringen att ske längs stråk mellan
centralorten och tätorterna. Utvecklingsområden i anslutning till redan existerande
tätortorter innebär lägre risk att ta områden med natur- och rekreationsvärden i anspråk.
Utvidgning av tätorterna medför dock ett större avstånd till tätortsnära större grönområden
för de som bor i de centrala delarna.
Tidaholms tätort är enligt planförslaget prioriterat för framtida utveckling genom både en
förtätning och expansion. Bebyggelseutvecklingen ska gå i riktning mot Skövde och mot
Madängsholm, samt invid kanten av Hellidsberget. Förtätning är bra i det avseende att en
mindre volym ytor behöver tas i anspråk, samtidigt kan förtätning av beﬁntlig bebyggelse
ofta leda till ianspråktagande av mark inom tätorterna som fungerar som områden för
friluftsliv och rekreation. Det är viktigt att se till kvalitet, så att inte grönstrukturer endast
finns i form av exempelvis överblivna ytor eller grönstråk längs trafikleder. Det är även
viktigt att de som nyttjar aktuella områden inkluderas vid bedömning av vilka ytor som är
värdefulla. Konsekvenserna för dessa områden är svåra att bedöma då innehållet i
kommande detaljplaner styr vilken påverkan på naturmiljön som kan uppstå vid
utveckling.
Att möjliggöra för människor att bosätta sig på landsbygden är en viktig strategi enligt
planförslaget och kommunen ser därför positivt på att bygga på landsbygden. Det är här
viktigt att det finns en avvägning mellan självbestämmanderätten och bevarandet av
naturvärden. Planförslaget framhåller att utveckling på landsbygden särskilt ska ske
genom komplettering av bebyggelse i anslutning till befintlig sammanhållen bebyggelse
och byar, samt i närheten av kollektivtrafik. Detta bedöms medföra större möjligheter att
motverka en spridd bebyggelseutveckling som kan medföra skador på värdefull natur, en
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ökad fragmentering och minskad tillgänglighet. Konsekvensernas omfattning på de
aktuella platserna beror till stor del på hur bebyggelsen utformas, vilken hänsyn som tas
till ekologiska värden samt eventuella kompensatoriska åtgärder.
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Stora delar av Tidaholms kommun omfattas av lagskyddade områden enligt miljöbalken.
Här måste exploateringar avvägas särskilt noga. Inom områden av riksintresse enligt
4 kap. miljöbalken får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön endast komma till
stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och
kulturvärden. Detta utgör dock inte hinder för exempelvis utvecklingen av befintliga
tätorter (4 kap. 1 § miljöbalken). Riksintresseområden inom kommunen skall så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada eller försvåra utnyttjandet av
riksintresseområdet för det ändamål det är avsatt för. Berörda natura 2000-områden och
riksintressen skall enligt lag alltid konsekvensbeskrivas. Hur påverkan blir avgörs och
bedöms därför i samband med prövningen.
I några fall bedöms det föreligga en risk att utpekade utvecklingsområden för bebyggelse
kan hamna i konflikt med bevarandevärda områden, se Tabell 3 nedan. Övriga områden
som är skyddade enligt lagstiftningen bedöms inte beröras av planförslaget.
Tabell 3. Bevarandevärda områden med koppling till naturmiljö, rekreation och friluftsliv som riskerar
att påverkas av utpekade utvecklingsområden i den nya översiktsplanen.
Bevarandevärt område

Område

Berörs av

Natura 2000

Eldslyckan – Kobonäs
(SE0540309)

Utvecklingsområde för
bebyggelse i Tidaholms tätort
Utvecklingsområde för
bebyggelse i Fröjered

Naturreservat

Ekedalen, Varv

Utvecklingsområde för
bebyggelse i Ekedalen

Riksintresseområde naturvård
enligt 3 kap. MB

Kobonäs-Orleka (NRO
14110)

Utvecklingsområde för
bebyggelse i Tidaholms tätort
Utvecklingsområde för
bebyggelse i Fröjered

Riksintresseområde naturvård
enligt 3 kap. MB

Plantaberget, Varvsberget,
Gerumsberget och
Gisseberget (NRO 14108)

Utvecklingsområde för
bebyggelse i Ekedalen
Utvecklingsområde för
bebyggelse i Kungslena

Vilken påverkan och konsekvenser av planerat utredningsstråk för verksamheter och
industri kan medföra avseende bevarandevärda områden är i dagsläget oklara och
behöver behandlas närmare i den fortsatta planeringen.
Natura 2000-området Eldslyckan – Kobonäs (SE0540309) följer Tidans sträckning
nedströms från utkanten av Tidaholms tätort och i nordlig riktning mot Fröjered. Natura
2000-området bedöms inte påverkas genom direkt intrång av planerad
bebyggelseutveckling i Fröjered, men det kan inte uteslutas att området påverkas negativt
av exploatering kring Tidaholms tätort. Exempelvis exploatering av strandområdet vid ny
bebyggelse kan påverka området negativt. Området utgör även nedströms recipient från
Tidaholms tätort. Vidare utredningar krävs för att kunna bedöma konsekvenserna av en
sådan exploatering.
Ekedalen, Varv är ett naturreservat och naturminne som utgörs av ett lövskogsområde
beläget i anslutning till Ekedalens tätort. Det är förbjudet att ta ner eller på annat sätt
skada växter inom området. Ekedalen tätort utgör prioriterat utvecklingsområde för
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bebyggelse och det föreligger därmed risk för påverkan på naturreservatet, direkt eller
indirekt. Den framtida bebyggelsens placering och utformning avgör graden av påverkan.
Kobonäs-Orleka (NRO 14110) är ett representativt odlingslandskap med lång kontinuitet
och utgör riksintresseområde för naturvård enligt 3 kap. miljöbalken. Området utgår från
utkanten av Tidaholms tätort och följer Tidans sträckning nedströms förbi tätorten
Fröjered i nordlig riktning. Tätorten Fröjered samt Natura 2000-området Eldslyckan –
Kobonäs innefattas i riksintresseområdet. Området riskerar att beröras av
utvecklingsområde för bebyggelse i Tidaholms tätort och utvecklingsområde för
bebyggelse i Fröjered. Minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift, vägdragningar samt
olämpligt lokaliserad bebyggelse och andra anläggningar utgör exempel på sådant som
kan påverka områdets värden negativt. Andra verksamheter som kan påverka innefattar
bland annat ökade störningar från kanoting och andra friluftsarrangemang. Mot bakgrund
av detta bedöms det föreligga en risk för påtaglig skada på riksintresseområdet avseende
bebyggelseutveckling i Fröjered. Konsekvenser för riksintresseområdet beror på grad av
exploatering, samt den hur den nya bebyggelsens utformning och kommunens
hänsynstagande till områdets värden hanteras i detaljplaneläggning.
Riksintresse för naturvård Plantaberget, Varvsberget, Gerumsberget och Gisseberget
(NRO 14108) riskerar att beröras av utvecklingsområde för bebyggelse i tätorterna
Ekedalen och Kungslena. Ekedalen angränsar till området i väster och utveckling här
utgör således inte ett direkt intrång. Riksintresseområdets värden påverkas negativt
främst av bland annat minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift, vägdragningar, andra
markarbeten samt olämpligt lokaliserad eller anpassad bebyggelse och anläggningar av
olika slag. I huvudsak är detta beroende av direkta ingrepp i riksintresseområdet. Mot
bakgrund av detta bedöms det inte föreligga risk för påtaglig skada avseende
bebyggelseutveckling i Ekedalen, men negativ påverkan kan inte uteslutas. Kungslena är
dock belägen inom riksintresseområdet och här riskerar ny bebyggelse medföra en direkt
påverka på området och påtaglig skada kan inte uteslutas. Kungslena utgör lägst
prioriterat utvecklingsområde, vilket är positivt utifrån tätortens känsliga placering inom
skyddat område. Översiktsplaneringens översiktliga nivå gör det generellt svårt att dra
slutsatser om konsekvenserna för riksintresseområden. Viktiga faktorer inkluderar
kommunens avvägningar i den fortsatta planeringsprocessen och att den nya
bebyggelsens utformning regleras i detaljplaneläggning, där det är viktigt att beakta
områdets värden.
Inga föreslagna utvecklingsområden för bebyggelse berör riksintresse för friluftslivet
Hökensås (FO20). Planförslaget bedöms här inte medföra risk för påtaglig skada. En
genomgripande inriktning i planförslaget är att utveckla turismen inom kommunen, och
kommunens ställningstagande för riksintresseområde Hökensås är att turismens och
friluftslivets intressen ska beaktas vid bedömningen av exploatering eller andra ingrepp i
miljön. Detta ställningstagande bedöms vara förenligt med riksintresseområdet, men det
är viktigt att se till riksintressets befintliga värden och att en utveckling sker med fokus på
att förstärka dessa. Detta för att undvika motstående värden som kan påverka friluftslivet
negativt.
Riksintresse rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB) som inbegriper Hökensåsområdet påverkas
inte av föreslagna utvecklingsområden för bebyggelse och planförslaget bedöms här inte
medföra risk för påtaglig skada. Även här är det viktigt att se till att riksintresseområdets
värden inte står i konflikt med en utveckling av turismen.
Generellt biotopskydd gäller för alléer, trädrader, källor med omgivande våtmark i
jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker i
jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark och åkerholmar. Med jordbruksmark menas här
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mark som används som åker, äng eller betesmark. Dessa bör om möjligt bevaras så långt
som möjligt och kan integreras i bebyggelsen.
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Strandskyddet ska långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till
stränderna samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Projekt
eller verksamheter inom strandskydd kräver dispens från strandskydd, vilket endast får
lämnas om det finns särskilda skäl. En del av föreslagna områden för
bebyggelseutveckling ligger inom område som omfattas av
strandskyddsbestämmelserna. Strandskyddet kan dock vara upphävt idag, men
återinträder vid detaljplaneläggning varmed en ansökan om upphävande av strandskydd
behöver sökas. Hänsyn behöver bland annat tas till de naturvärden som finns på platsen
vid eventuell detaljplaneläggning.

Sammanfattande bedömning av planförslaget
Planens ställningstaganden gällande turism och friluftsliv bedöms ha potential att öka
antalet besökare i kommunen samt leda till bättre rekreationsmöjligheter. Detta är även
positivt för människors hälsa.
En grönstrukturplan och ett gestaltningsprogram bedöms innebära ökade möjligheter att
styra kommunen mot en god och hälsosam miljö i tätorter och övrig bebyggelse.
Planförslaget planerar att anlägga nya gröna och blå-gröna stråk. Detta bedöms medföra
positiva konsekvenser avseende både rekreation och biologisk mångfald.
Ny bebyggelse kommer oundvikligen att ta mark i anspråk, vilket kan leda till konflikter
med naturmiljön. Påverkan kan vara direkt i form av att naturmiljöer försvinner, men även
indirekt då förutsättningar för naturmiljön förändras. Ställningstaganden i planförslaget ger
dock förutsättningar för att minska eller eliminera de negativa konsekvenserna.
Prioriterade områden för utveckling och en utbyggnadsordning skapar goda
förutsättningar för att betydelsefull regional grönstruktur, sammanhängande
grönområden, ekologiska korridorer och viktiga vattenområden ska kunna värnas.
Bevarandevärda naturområden såsom riksintressen, Natura 2000-områden och
naturreservat riskerar att påverkas av utpekade utvecklingsområden i den nya
översiktsplanen. Det finns dock goda förutsättningar att undvika påtaglig skada med de i
planförslaget angivna strategier och ställningstaganden. Konsekvenser är därtill beroende
av grad av exploatering, den nya bebyggelsens utformning samt kommunens
hänsynstagande till områdets värden.
Sammantaget bedöms planförslaget innebära små negativa konsekvenserna för aspekten
Naturmiljö, rekreation och friluftsliv.

Konsekvenser av referensalternativ
En svagare kommunal planering antas medföra ett lägre exploaterings- och
bebyggelsetryck på grund av en lägre attraktivitet som bostadskommun. Detta antas i sin
tur medföra en minskad risk för exploatering av värden i kommunen av relevans för
naturmiljö, rekreation och friluftsliv. En avsaknad av aktuell översiktsplan bedöms dock
innebära en sämre möjlighet för kommunen att styra bebyggelseutvecklingen. Detta
uppskattas leda till en mer spridd och okontrollerad exploatering med en större påverkan
på naturmiljön samt värden för friluftsliv och rekreation.
Möjligheten att tillvarata och utveckla kommunens natur- och friluftsintressen blir sannolikt
sämre utan en aktuell översiktsplan.
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Sammantaget bedöms konsekvenserna för referensalternativet bli små till måttligt
negativa för aspekten Naturmiljö, rekreation och friluftsliv beroende på framtida
exploateringsgrad och vilken hänsyn planeringen tar till berörda naturvärden.

Förslag på uppföljning och fortsatt arbete
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
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Planförslaget bör tydligare definiera vilka områden som utgör grönstruktur och hur
dessa hänger samman.
Utreda gröna kopplingar/grön infrastruktur och specificera utformningen av detta
nätverk.
Samordna arbete med angränsande kommuner om skyddsvärda områden och hur
dessa ska förvaltas, exempelvis i samband med en expansion av besöksnäringen.
Avseende riksintresse rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB) som inbegriper
Hökensåsområdet bör kommunen i översiktsplanen tydligare lyfta fram värden
kopplade till området samt ta ytterligare ställning till vad som gäller vid konflikter
mellan riksintresseområdet och utvecklingsområdet.
Kommunen rekommenderas att ha ett politiskt antaget miljöprogram med lokala
miljömål kopplade till nationella miljömål som rör naturmiljö, rekreation och friluftsliv.
Ta fram strategier för hur områden som saknar lagligt skydd ska förvaltas så att deras
naturvärden består.
Tydligare strategi för planerad bebyggelseutveckling i anslutning till Hellidsberget för
att undvika konflikter mellan bebyggelseutveckling och natur- samt rekreationella
värden. Planerad bebyggelseutveckling i anslutning till Hellidsberget bör utredas
vidare för att undvika en intressekonflikt och att viktiga värden inskränks.
Planförslaget betonar att folkhälsa ska vara prioriterat i kommunen. Planförslaget bör
innehålla tydligare riktlinjer och strategier för hur detta ska ske i praktiken.
Definiera lokalisering och utformning av de stråk mellan centralorten och tätorterna
där en del av byggnationen på sikt kommer att ske.
Planförslaget anger att flera naturområden som ligger i tätorten eller i dess närhet ska
göras mer tillgängliga och bland annat eventuellt erbjuda fler rekreationsmöjligheter.
Planförslaget bör tydligare definiera vilka områden som avses samt redovisa en
strategi för hur detta ska ske i praktiken.
Kommunen bör precisera områden för verksamheter och industri i översiktsplanen för
att kunna bedöma påverkan på värdefulla naturmiljöer.
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Nuläge
Ytvatten
Tidaholms kommun har många sjöar men de flesta är mycket små. Den sjötätaste delen
ligger på Hökensås och är viktig för fritidsfisket. Ån Tidan är kommunens största
vattendrag och ingår i Göta älvs avrinningsområde. Tidans Vattenförbund är sedan 2007
vattenråd inom Tidans och Friaåns avrinningsområden. Syftet med vattenrådet är enligt
vattendirektivet att det ska arbeta för en förbättrad lokal samverkan mellan olika aktörer i
arbetet med att genomföra av Vattenmyndigheten beslutade åtgärdsprogram för Tidan.
Avseende vattendrag i Tidaholms kommun uppnår ett vattendrag god ekologisk status i
nuläget. Sju vattendrag har tidsfrist till 2021 på grund av flödesregleringar, konnektivitet
och övergödning. Fem vattendrag har tidsfrist till 2027 på grund av konnektivitet,
övergödning och försurning.
Tidaholm ingår i Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt. Det finns 14
ytvattenförekomster i Tidaholms kommun. Enligt VISS, vatteninformationssystem Sverige,
var ekologisk status och potential för ytvattnet i kommunen vid senaste bedömning till
övervägande del måttlig. Endast 14 % av ytvattenförekomsterna uppnår god ekologisk
status och 7 % uppnår dålig ekologisk status.
Inget av vattendragen uppnår god kemisk status, men sett till kemisk status utan överallt
överskridande ämnen uppnår 21 % av ytvattenförekomsterna god kemisk status, övriga
79 % är ej klassade.
Gällande näringsämnen håller ytvattnet i kommunen övervägande hög, god eller måttlig
status och för försurning uppnår 71 % hög ekologisk status. Vad gäller övriga vanliga
miljöproblem förekommer övergödning och syrefattiga förhållanden samt övergödning på
grund av belastning av näringsämnen i 43 % av ytvattenförekomsterna. Miljögifter
förekommer i samtliga 14 ytvattenförekomster. 2 av 14 ytvattenförekomster är försurade.
Samtliga 14 ytvattenförekomster har habitat förändrade genom fysisk påverkan såsom
exempelvis muddring och småskalig vattenkraft.
Grundvatten
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Det finns 11 grundvattenförekomster i kommunen. Av dessa uppfyller samtliga god
kemisk status i dagsläget. Tre av grundvattenförekomsterna har betydande påverkan från
punktkällor i form av förorenade områden. Man har i dessa fall bedömt att
föroreningsnivån i grundvattnet lokalt är stor/mycket stor. För resterande åtta
grundvattenförekomster saknas data vilket innebär att påverkan kan finnas på fler av
grundvattenförekomsterna i kommunen. Beträffande de tre förekomsterna med betydande
påverkan är föroreningarna relaterade till bland annat branscherna träimpregnering samt
pappers- och massaindustri. Tidaholm försörjs med dricksvatten från Källefalls
grundvattentäkt.
Det finns 26 förorenade områden inom en av grundvattenförekomsterna (Sandhem-Hömb
söder), varav ett i klass 2 (stor risk). Här finns det risk att kemisk status inte uppnås 2021.
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Dagvatten
Marken inom kommunen avvattnas i huvudsak till de fyra vattendragen Tidan, Lillån, Yan
och Ösan. Östra Hökenås avvattnas till Vättern. Kommunen saknar i dagsläget en
dagvattenpolicy. I Stad och Land-projektet undersöktes geologiska förutsättningar för
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom Tidaholms tätort.
Spillvatten
Kommunen saknar i dagsläget en VA-plan men avser ta fram en dagvattenpolicy i
samband med upprättande av VA-plan.
Det finns fastigheter inom kommunen som inte är anslutna till det kommunala
avloppsnätet och som därmed har enskilt avlopp.
Tidaholms reningsverk ligger vid Tidan och tar emot avloppsvatten och renar det
mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Kommunen har också ett antal mindre reningsverk i
Kungslena, Gälleberg, Fröjered och Folkabo. Dessa verk har en något enklare rening och
i vissa fall mer naturnära metoder. Recipient för färdigbehandlat vatten är ån Tidan.
Reningsverket för Tidaholms tätort är dimensionerat för 15 000 personekvivalenter (pe).
Nuvarande belastning uppgår till 9 700 pe.
För en mer detaljerad bild av nuläge och förutsättningar, se del 2 Tidaholm idag.

Utgångspunkter och bedömningsgrunder
Tidaholm ska i sitt plan- och tillsynsarbete se till att de bidrar till att miljökvalitetsnormerna
för vatten kan uppnås och att strandskyddsbestämmelserna efterlevs.
Miljömålet Levande sjöar och vattendrag innebär att Sveriges sjöar och vattendrag ska
vara ekologiskt hållbara och att deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Biologisk
mångfald, naturlig produktionsförmåga, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska
och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv
värnas.
I 3 kap. 1 § miljöbalken framgår följande: ”Mark- och vattenområden skall användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet
och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en
från allmän synpunkt god hushållning.”
EU:s regelverk, Vattendirektivet, utarbetades för att säkerställa god vattenkvalitet och
vattentillgång i Europas yt- och grundvatten samt lindra effekter av torka och
översvämning. Sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten av tillräcklig storlek omfattas av
vattendirektivet. Dessa kallas för vattenförekomster. Direktivet har införlivats i svensk
lagstiftning genom Vattenförvaltningsförordningen. Inom det svenska vattenarbetet har
miljökvalitetsnormer fastställts för alla vattenförekomster och det ska i översiktsplanen
framgå hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer. I Tidaholms kommun
finns ett flertal vattenförekomster som omfattas av EU:s ramdirektiv och det
åtgärdsprogram som upprättas för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt.
Målet är att Sveriges alla vattenförekomster ska ha uppnått minst god vattenstatus år
2015 och att ingen vattenförekomsts status ska försämras. I de fall det inte bedömts vara
möjligt att nå målet år 2015 har en förlängd tidsfrist beviljats, dock längst till år 2027.
Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande. Miljökvalitetsnormerna för ytvattenstatus
omfattar; ekologisk och kemisk status, samt för grundvattenstatus; kemisk och kvantitativ
status. Ekologiska statusen bedöms på en femgradig skala: hög, god, måttlig,
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otillfredsställande och dålig. Kemisk ytvatten- och grundvattenstatus samt kvantitativ
status har två klasser: god samt uppnår ej god (VISS, 2013).
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Konsekvenser av planförslaget
Ytvatten
I planen föreslås ett utvecklingsstråk för turism längs Tidan. Detta bedöms kunna medföra
positiva konsekvenser om åtgärder utförs för att förbättra vattenmiljön. Konsekvensernas
omfattning beror på hur utvecklingen tar hänsyn till ekologiska värden i omgivningen.
Planförslaget förväntas dock inte påverka situationen med läckage av näring från jordoch skogsbruksmarker i någon större utsträckning.
Översiktsplanen bedöms medverka till en förbättring av miljökvalitetsnormerna för vatten
och vattenförekomster inom kommunen, då ett antal ställningstaganden och beskrivningar
anges för att förbättra vattenkvaliteten inom kommunens gränser. Ställningstagandena
visar att kommunen är på rätt väg, men det krävs en stor insats och ytterligare åtgärder
än de som omnämns i översiktsplanen för att kunna öka vattenkvaliteten i
vattenförekomsterna. De ställningstaganden som ar gjorda inom översiktsplaneförslagets
ramar visar på att föreslagen exploatering inte motverkar miljökvalitetsnormerna för vatten
och vattenkvalitet. Angiven exploatering bedöms inte försämra statusen i vattendragen,
utan kan i stället medverka till att åtgärder kan anläggas i samband med utbyggnaden
som kan förbättra statusen för vattenförekomsterna inom kommunen.
Det finns inga områden avsatta för dagvattenhantering och översvämning i
översiktsplanen. En översiktlig översvämningsutredning ska dock tas fram enligt
översiktsplanens ställningstagande.
Grundvatten
Planen saknar ställningstaganden relaterat till grundvatten. I anslutning till Källefalls
grundvattentäkt bör särskild hänsyn tas vid exploatering så att förutsättningarna för ett
gott vattenskydd kan upprätthållas. Vattnet håller en hög kvalitet och räcker även till för
betydligt större befolkning än vad som i nuläget bor i kommunen.
Vid exploatering i förorenade områden behöver föroreningsgraden och utbredningen
klarläggas i samband detaljplanearbetet. Vid exploatering i sådana områden behöver
metoder tillämpas så att föroreningar inte sprids till vattenmiljöer. Förorenade områden i
anslutning till vattenmiljöer berör bland annat grundvattenförekomsten Sandhem-Hömb
söder där 26 förorenade områden är kända. Föroreningarna riskerar att läcka till
grundvattnet men planen bedöms inte påverka dessa områden.
Dagvatten
Dagvattenproblemet växer i takt med exploateringen och bebyggelsens utbredning. I
tätorter med stora hårdgjorda ytor rinner vattnet snabbt av på ytan, vilket kan leda till
översvämningar i ledningsnät och dikessystem. Även grundvattenbalansen kan rubbas.
Vattnet kan förorenas med tungmetaller och svårnedbrytbara ämnen från till exempel
trafik och byggnadsmaterial, samt näringsämnen från bland annat atmosfäriskt nedfall.
Vattnet rinner via genomsläpplig mark, diken och ledningar och når så småningom åar,
sjöar och grundvatten.
I översiktsplanen anges att dagvatten ska tas om hand så nära källan som möjligt genom
att dagvattnet infiltreras, renas och fördröjs på respektive fastighet. Kommunen ska även
verka för att så lite orenat dagvatten som möjligt når ån Tidan. För bebyggelse som inte
omfattas av detaljplan säkerställs att miljökvalitetsnormer uppfylls i bygglovet.
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Enligt översiktsplanens ställningstagande avser kommunen ta fram en dagvattenpolicy i
samband med upprättande av VA-plan. En översiktlig översvämningsutredning ska även
tas fram. I de fall där plats för gemensam dagvattenhantering inte anvisats av kommunen,
skall tillkommande dagvatten till följd av planläggning fördröjas och omhändertas inom
varje fastighet. Sammanlagt bedöms detta som positivt för aspekten.
Föreslagen översiktsplan behandlar inte behovet av att anpassa samhället och att
minimera klimatförändringens skador och risker. Klimatförändringarna ställer bland annat
högre krav på dagvattenåtgärder varför en bristande klimatanpassning exempelvis kan
påverka kommunens vattenkvalitet negativt. Detta bedöms vara negativt för aspekten.
Spillvatten
Enligt planens ställningstagande ska avloppshanteringen i kommunen vara god och
kommunen ska sträva efter att en större andel av bostadsbeståndet ska vara anslutna till
det kommunala avloppet.
Kommunen ska enligt översiktsplanen sträva efter att en större andel fastigheter ska vara
anslutna till det kommunala avloppet. Planens intentioner att i första hand koncentrera ny
bostadsbebyggelse till befintliga tätorter bedöms ha en viss positiv effekt då VAsituationen därmed skulle kunna förbättras i och med att fler hushåll kan anslutas till det
kommunala VA-systemet och att fler enskilda avlopp kan kopplas på. Detta bedöms ha en
positiv effekt på kommunens ytvatten då dagvattnet som leds har bättre kvalitet.
Kapaciteten i reningsverket bedöms vara tillräcklig stor för att räcka till översiktsplanens
föreslagna utbyggnadsområden för bostäder.

Sammanfattande bedömning av planförslaget
Planens intentioner att i första hand koncentrera ny bostadsbebyggelse till befintliga
tätorter bedöms ha en viss positiv effekt då VA-situationen därmed skulle kunna förbättras
i och med att fler hushåll kan anslutas till det kommunala VA-systemet och att fler
enskilda avlopp kan kopplas på. Detta bedöms ha en positiv effekt på kommunens
vattenkvalitet då dagvattnet som leds får bättre kvalitet. Kapaciteten i kommunens
reningsverk bedöms vara tillräcklig stor för att räcka till översiktsplanens föreslagna
utbyggnadsområden för bostäder.
Kommun ska arbeta aktivt med att förbättra vattenkvalitén i kommunens vattendrag och
sjöar så att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Detta bedöms som positivt för aspekten
vatten. Enligt översiktsplanens ställningstagande ska kommunen även ha en
dagvattenpolicy. En översiktlig översvämningsutredning ska även tas fram. Detta bedöms
som positivt för aspekten.
Sammantaget bedöms planförslaget innebära positiva konsekvenser för aspekten Vatten.

Konsekvenser av referensalternativ
I referensalternativet ökar risken för en mer utspridd bostadsetablering utanför tätorterna
och det kommunala VA-området, vilket kan medföra fler enskilda avlopp. Det finns också
risk att dagvattenhanteringen inte beaktas i planeringen på samma sätt som den skulle
göra med en översiktsplan. Detta innebär en risk för mer utsläpp av föroreningar och
läckage av näringsämnen, vilket kan medföra negativa konsekvenser för vattenkvaliteten.
Referensalternativet medför en risk för att planeringen inte uppmärksammar behovet av
att anpassa samhället och att minimera klimatförändringens skador och risker.
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Klimatförändringarna ställer bland annat högre krav på dagvattenåtgärder varför en
bristande klimatanpassning exempelvis kan påverka kommunens vattenkvalitet negativt.
Referensalternativet bedöms även medföra att det blir svårare att uppnå
miljökvalitetsnormer för vatten vilket medföra negativa konsekvenser för aspekten.
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Sammantaget bedöms referensalternativet medföra måttligt negativa konsekvenser.

Förslag på uppföljning och fortsatt arbete
•

•

•
•

Enligt ställningstagande i planen ska kommunen arbeta med att förbättra
vattenkvalitén i sina sjöar och vattendrag där Tidan är särskilt prioriterad samt
verka för att så lite orenat vatten som möjligt når Tidan. Detta bör konkretiseras i
en åtgärdsplan för vatten.
Det finns inga områden avsätta för dagvattenhantering och översvämning i
översiktsplanen. Kommunen bör i sitt fortsatta arbete med översiktsplaneringen
beskriva hur man ska jobba med klimatanpassning och skydd mot
översvämningar.
Uppmuntra/ta fram strategier för en minskad vattenförbrukning för att hushålla
med vattenresurserna.
Kommunen kan avsätta områden för dagvattenhantering och översvämning i
översiktsplanen.
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KULTURMILJÖ
Nuläge
I Tidaholms kommun visar lämningar från äldre stenålder och framåt att människor har
verkat och levt i området under lång tid. Under historisk tid har kyrkan, bysamhället,
godssamhället, industrisamhället och tätorten präglat utvecklingen och framväxten av
kommunens kulturmiljöer.
Det finns fyra områden av riksintresse (se Figur 8 på sid. 60) för kulturmiljövården i
Tidaholms kommun:
•
•
•
•

Kambrosilurområdet [R 1000]
Hömb-Kavlås [R 51]
Suntak [R 53]
Kymbo tall [R 55]

Det finns ett mycket stort antal kända fornlämningar i kommunen (fler än 1 800 stycken).
Ett kommunalt kulturmiljöprogram togs fram år 2018 och utgör ett vägledande
kunskapsunderlag kring vilka kulturvärden som är särskilt viktiga att värna vid
planeringsprocesser och bygglovsärenden i tätorten och på landsbygden.
Kulturmiljöprogrammet fungerar också som en vision för att synliggöra kommunens
viktigaste kulturhistoriska berättelser, som de representeras av bebyggd miljö, landskap
och fornlämningar.
Inom kommunen har 42 geografiskt avgränsade miljöer pekas ut som särskilt
kulturhistoriskt intressanta. Varje miljö har givits rekommenderade förhållningssätt vid
planläggning eller enskilda lovsituationer. Förhållningssätten berör befintlig bebyggelse,
fornlämningar, landskapselement och element i det bebyggda rummet samt förslag till
förhållningssätt till tillkommande bebyggelse eller landskapspåverkan. En brist i
kulturmiljöprogrammet är att det saknas beskrivningar av miljöer uppkomna från 1960talet och framåt.
För en mer detaljerad bild av nuläge och förutsättningar, se del 2 Tidaholm idag.

Utgångspunkter och bedömningsgrunder
Landskapet omkring oss har formats av såväl naturkrafter som mänskliga aktiviteter.
Kulturmiljön omfattar hela den av människan påverkade fysiska miljön. Allt i kulturmiljön
kan tillskrivas kulturvärden, allt har dock inte höga kulturvärden. Begreppet kulturvärden
definieras av Boverket som en ”sammanfattande benämning för vad som i den fysiska
miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende”.
Kulturvärden kan i varierande grad tillskrivas enskilda byggnader, anläggningar och
lämningar såväl som hela miljöer och stora landskapsavsnitt.
Sverige har ratificerat den europeiska landskapskonventionen, vilket innebär att Sverige
åtagit sig att skydda, förvalta och planera landskapet i enlighet med konventionens
intentioner. Landskapskonventionen lyfter bland annat fram landskapets sociala betydelse
och understryker vikten av att människor kan delta aktivt i värdering och förvaltning av
landskapet.
Alla människors rätt till och ansvar för kulturmiljön fastställs i kulturmiljölagens (KML)
portalparagraf som säger att ”Ansvaret för kulturmiljön delas av alla” (1 kap. 1 § KML).
Det finns flera lagar som omfattar kulturmiljön.
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Riksintressen för kulturmiljövården och kulturmiljöer av allmänt intresse regleras i 3 kap.
6 § miljöbalken. Riksintressen skall skyddas mot påtaglig skada, medan allmänna
intressen skall så långt möjligt skyddas mot påtaglig skada. Riksintressen för
kulturmiljövården är områden som sammantaget avspeglar hela Sveriges historia och kan
exempelvis vara en by, ett odlingslandskap, en bruksort, en stadskärna, ett förortsområde
från 1900-talet eller ett fornlämningsområde.
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Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). De är lämningar
efter människors verksamhet under forna tider, de ska antas ha tillkommit innan år 1850
och ”genom äldre tiders bruk” samt vara ”varaktigt övergivna”. Det är förbjudet att på
något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning utan tillstånd från
länsstyrelsen.
En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett
bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde kan skyddas som
byggnadsminne enligt 3 kap. kulturmiljölagen.
Svenska kyrkans byggnader och begravningsplatser samt de kyrkliga inventarierna
skyddas genom 4 kap. kulturmiljölagen. Alla kyrkor och begravningsplatser uppförda före
1940 innehar ett lagskydd som innebär att de inte får ändras på något väsentligt sätt utan
tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndsplikten gäller även en del nyare kyrkor med höga
kulturhistoriska värden.
Konsekvensbedömningen i MKB utgår ifrån de kända kulturvärden som finns i Tidaholms
kommun samt värdenas tålighet och sårbarhet för den planerade utvecklingen i
översiktsplan och referensalternativ. Bedömningen utgår från de kulturmiljöunderlag som
finns, främst täcker dessa underlag riksintresseområden, kommunala kulturmiljöer samt
fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen.
Bedömningen grundar sig på Boverkets tre värderingsperspektiv för kulturvärden;
kulturhistoriskt, estetiskt och socialt.
•

•
•

Värdering ur ett kulturhistoriskt perspektiv avser en bedömning av möjligheterna
att genom exempelvis bebyggelsen och landskapet utvinna och förmedla
kunskaper om olika skeenden och sammanhang och därigenom även förståelse
av människors livsvillkor, i skilda tider – inklusive de förhållanden som råder idag.
Värdering ur ett estetiskt perspektiv gäller en bedömning av bland annat rumsliga,
visuella och akustiska egenskaper i kulturmiljön.
Värdering ur ett socialt perspektiv innebär att bedöma människors relationer till
kulturmiljön – hur olika grupper av individer använder, uppfattar och värdesätter
exempelvis bebyggelsen och landskapet.

Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär en bebyggelseutveckling främst i Tidaholms tätort. Påverkan på
kulturmiljövärden blir därför större i tätorten än på landsbygden.
Ställningstagandena för tätorten kan innebära en stor påverkan på kulturmiljövärden.
Bland annat anges att bebyggelsen ska ha högre täthet i de centrala delarna, att den ska
ha varierade arkitektoniska uttryck samt att bebyggelseutveckling ska ske kring Tidan.
Det saknas en aktuell bebyggelseinventering med kulturhistorisk värdering på
byggnadsnivå. Effekten av det är att det kommer vara svårare att fånga upp och ta tillvara
värdena i enskilda bygglovsärenden, särskilt i områden som inte omfattas av
kulturmiljöprogrammet. Det saknas även utpekade miljöer från 1960-talet och framåt i
kulturmiljöprogrammet vilket innebär sämre förutsättningar att ta vara på dessa värden.
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Vad gäller utpekade områden vägs den negativa effekten beskriven ovan upp av
ställningstagandet att varsamhet ska gälla för kulturmiljöprogrammets områden och
programmets förhållningssätt ska tillämpas i planarbete och bygglovgivning. Detta innebär
positiva konsekvenser för kulturmiljöprogrammets områden.
I samband med planläggning ska kommunen även eftersträva att upprätta
skyddsbestämmelser för särskilt värdefull byggnad och bebyggelse. Detta är mycket
positivt för tätortens kulturmiljövärden men för att kunna veta vilken bebyggelse det
handlar om och få ett skydd med framförhållning krävs ovan nämnda
bebyggelseinventering. Det anges också att fördjupade underlag med känslighet- och
tålighetsanalyser ska tas fram vid behov. Detta kan innebära positiva konsekvenser för
kulturmiljön då det ger kommunen kunskap om vilken typ av förändringar som miljön tål
samt är känslig mot.
Det anges även i planförslaget att kulturmiljön i tätorten ska avspegla Tidaholms
historiska utveckling, bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag ska respekteras. Om detta
efterföljs kan även kulturmiljövärdena i områden tillkomna från 1960-talet och framåt tas
tillvara.
Planförslaget bedöms innebära svagt positiva konsekvenser för kulturmiljövärdena i
tätorten. Detta grundar sig på negativa effekter som uppstår till följd av viss avsaknad av
kulturmiljöunderlag samt stora positiva konsekvenser sett till ställningstaganden och
strategier.
Planförslaget innebär i mindre omfattning en bebyggelseutveckling i orter och byar på
landsbygden.
Utpekad bebyggelseutveckling i Ekedalen sker troligtvis utanför riksintresset
Kambrosilurområdets avgränsning. Det är dock först när det finns ett mer exakt
kartunderlag som ett uteslutande av påtaglig skada kan göras.
Utpekad bebyggelseutveckling i Folkabo kan beröra värden för riksintresset
Kambrosilurområdet. I planförslaget anges att ett restriktivt förhållningssätt bör tillämpas
till tillkommande byggnader inom bebyggelse med samlad gårdsbild, samt att
komplettering med ny bebyggelse bör ske i Folkabos norra del. Det behövs ett mer exakt
kartunderlag innan ett uteslutande av påtaglig skada kan göras.
För att skydda riksintresset Kambrosilurområdet anges att kommunen avser att ta fram
känslighet- och tålighetsanalyser inför planläggning i riksintresseområden för att kunna
veta vilka åtgärder som riskerar att medföra påtaglig skada. Påverkan ska
konsekvensbeskrivas och möjliga alternativ ska undersökas. Höga krav ska ställas på
planering, placering och utformning av ny bebyggelse så att påtaglig skada undviks. Med
dessa avsikter finns goda förutsättningar att undvika påtaglig skada.
En annan avsikt är att ta fram planeringsunderlag för kulturvärden för landsbygdens
utvecklingsområden. Underlagen ska ge svar på hur miljöerna kan utvecklas med hänsyn
till dessa värden. Kommunen avser också att upprätta områdesbestämmelser för
kyrkbyarna i kommunen.
Kombinationen av planeringsunderlag och upprättande av områdesbestämmelser innebär
positiva konsekvenser för landsbygdens kulturmiljövärden. På grund av avsaknad av ett
mer detaljerat underlag går det dock inte att utesluta påtaglig skada på riksintresset
Kambrosilurområdet till följd av främst bebyggelseutveckling i Folkabo.
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Områdesbestämmelser för kommunens kyrkbyar skulle innebära positiva konsekvenser
för riksintressena Kambrosilurområdet, Hömb-Kavlås och Suntak då dessa områden
innehåller ett stort antal kyrkbyar.
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Sammanfattande bedömning av planförslaget
Med bakgrund av ovan angivna viljeinriktningar och underlag innebär den nya
översiktsplanen övergripande positiva konsekvenser för kulturmiljön i kommunen. Det
finns strategier för hantering av värden på såväl övergripande som detaljerad nivå, samt
för såväl tätort som landsbygd. Det saknas dock kunskapsunderlag för miljöer tillkomna
efter 1960 samt en aktuell bebyggelseinventering för tätorten. En annan brist är att det
saknas kulturmiljöutredningar med analyser av tålighet och känslighet för
utvecklingsområden i tätorten och på landsbygden. Dessa kan dock tas fram inför
detaljplaneskedet när placering, omfattning och karaktär på ny bebyggelse blivit
specificerad.
Sammantaget bedöms planförslaget innebära positiva konsekvenser för aspekten
Kulturmiljö.

Konsekvenser av referensalternativ
I referensalternativet gäller ställningstaganden i fördjupad översiktsplan för Stadsbygd
(antagen 2009). Här anges att hänsyn ska tas till områdets och byggnadernas ursprung,
att alltför stora avvikelser i skala och volym inte ska tillåtas, att särskilda krav ska ställas
vid bygglovsprövning av värdefull bebyggelse, samt att inför planläggning ska
planprogram upprättas med angivelse av skydd för värdefull bebyggelse.
Det historiska sammanhanget/ursprunget, förhållningssätt till skala och volym samt krav
vid bygglov och planläggning är grundläggande för att ta tillvara kulturmiljövärden. Dessa
aspekter fångas upp på ett heltäckande sätt vilket får positiva effekter för tätortens
kulturmiljövärden. Det finns dock en brist på underlag för bebyggelse tillkommen på 1960talet och senare samt en aktuell bebyggelseinventering, vilken kan få vissa negativa
effekter på tätortens kulturmiljövärden.
På landsbygden bedöms kulturmiljöprogrammet täcka upp en stor del av de
kulturmiljövärden som kan beröras av kommunens bebyggelseutveckling. Dock saknas
viljeinriktningar för framtagande av känslighet- och tålighetsanalyser. Detta medför att det
blir svårare att på längre sikt vidmakthålla värdena, vilket innebär negativa effekter på
landsbygden.
Referensalternativet utan ÖP bedöms innebära en mer kortsiktig planering med följden att
kulturmiljöutredningar och konsekvensbedömningar inte tas fram i tidiga skeden i lika stor
utsträckning. Detta innebär en negativ effekt då det blir svårare att begränsa eller
kompensera för skador på kulturmiljön.
Sammantaget bedöms referensalternativet innebära oförändrade konsekvenser mot
nuläget. Detta baseras på att det är sannolikt att kulturmiljöprogrammet kommer att
användas och efterföljas vilket generellt får positiva effekter. Samtidigt kommer det inte
upprättas några områdesbestämmelser för kyrkbyar och känslighet- och tålighetsanalyser
kommer inte tas fram, vilket kan få negativa effekter.
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Förslag på uppföljning och fortsatt arbete
•

•
•

•
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Kommunen bör gå vidare med arbetet att upprätta områdesbestämmelser för
kyrkbyarna för att ha framförhållning inför exploateringar inom värdefulla
landsbygdsmiljöer.
Kommunen bör komplettera kulturmiljöprogrammet med ett urval miljöer från
1960-talet och framåt.
Kommunen bör ta fram rekommendationer för de byggnader och miljöer som
behöver ett formellt skydd i detaljplan (krav på varsamhet, underhåll samt
förvanskningsförbud enligt PBL). Urvalet ska representera kommunens historia
som helhet.
Kommunen bör arbeta proaktivt med bebyggelseinventeringar, karaktäriseringar
och värderingar av bebyggelse i tätorten fram till idag. Detta för att kunna ta
tillvara och bygga vidare på ortens karaktäristiska bebyggelsekaraktärer.
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EKOSYSTEMTJÄNSTER
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Ekosystemtjänster är de nyttor som naturen på olika sätt ger oss och som bidrar till vår
välfärd. Människan är beroende av fungerande ekosystem för att samhället ska fungera
bra. Naturen ger oss syre, mat och rent vatten. I den byggda miljön renar naturen luft, tar
hand om dagvatten samt bidrar till god hälsa och rekreation. Ekosystemtjänster utgör en
viktig resurs för att möta framtida förändringar och behov.
Enligt rapporten Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2005) definieras
ekosystemtjänster som de produkter och processer i naturen som människan direkt eller
indirekt drar nytta av. Ekosystemtjänsterna delas ofta in i följande fyra kategorier:
•
•
•
•

Försörjande ekosystemtjänster: Till exempel mat, dricksvatten, råmaterial,
bioenergi.
Reglerande ekosystemtjänster: Till exempel rening av luft och vatten, pollinering,
klimatreglering.
Kulturella ekosystemtjänster: Rekreation, estetisk uppskattning, naturarv och
turism.
Stödjande ekosystemtjänster: Till exempel habitat för arter, fotosyntes och
biologisk mångfald. Nödvändiga för att övriga tjänster ska fungera.

Syftet med en analys av ekosystemtjänster är att synliggöra de nyttor som ekosystem
tillför samhället. Genom detta kan viktiga värden i kommunens miljö uppmärksammas och
sambandskedjan från ekosystemets processer och funktioner till invånarnas
välbefinnande fastställas. Detta möjliggör för lösningar som ökar värdet och respekten för
dessas funktion som betydelsefulla planeringsfaktorer.
Hur vi använder mark och vatten, planerar och bygger är centralt för naturens förmåga att
leverera ekosystemtjänster. Planer och projekt kan påverka områdets ekosystemtjänster
positivt eller negativt. Oförsiktig planering kan hämma ett områdes ekosystemtjänster
medan andra åtgärder kan skapa betydelsefulla ekosystemtjänster. Det finns flera
nationella mål som lyfter vikten av ekosystemtjänster i den byggda miljön och i
samhällsplanering, byggande och förvaltning. Exempel är etappmål för miljömålet Ett rikt
växt och djurliv enligt vilket ”senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och
värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant
och skäligt”. Etappmål inom Strategi för Levande städer anger vidare att ”senast 2025 ska
en majoritet av kommunerna ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster
i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter”.
Samhället behöver genomföra värderingar av ekosystemtjänster för att styra beslut mot
en hållbar utveckling. Utan värdering riskerar ekosystemtjänsterna att få för liten vikt vid
beslutsfattande sätter dagens och kommande generationers välfärd på spel. På
kommunal nivå kan även bristfällig förståelse för ekosystemens bidrag till kommunens
välfärd innebära att onödiga kostnader behöver läggas på att återskapa samma tjänster
eller hantera konsekvenser av till följd av dess frånvaro.
Det har ännu inte kartlagts vilka ekosystemtjänster som finns inom Tidaholms kommun,
och tas inte heller upp i översiktsplaneförslaget. Mot bakgrund av detta kan inte
ekosystemtjänster bedömas i föreliggande MKB.

Förslag på uppföljning och fortsatt arbete
•

Genomföra en inventering av befintliga ekosystemtjänster som finns inom
kommunen. Detta kan sedan utgöra underlag för ekosystemtjänstanalys.
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5

AVSTÄMNING MOT MILJÖKVALITETSMÅL

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, vilka skall
utgöra utgångspunkt för samhällets miljöarbete. Samtliga miljökvalitetsmål redovisas i
Figur 7 nedan. Miljömålen är inte juridiskt bindande, men utgör en viktig utgångspunkt vid
bedömningen av miljökonsekvenser.

Figur 7. Sveriges nationella miljökvalitetsmål.

En MKB ska enligt miljöbalken innehålla uppgifter om hur hänsyn tas till relevanta
miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn. Analysen utgör ett komplement till den beskrivna
miljöpåverkan som beskrivs i föregående kapitel och redovisar huruvida alternativen
bidrar till, motverkar eller inte har någon betydelse för måluppfyllelse. Översiktsplanens
påverkan på miljömålen är dock till stor del beroende av hur planförslagets intentioner
genomförs i praktiken.
De miljökvalitetsmål som bedöms beröras av den nya översiktsplanen är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Myllrande våtmarker
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv.

Följande miljömål bedöms ej påverkas av den nya översiktsplanen:
•
•
•
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Säker strålmiljö
Skyddande ozonskikt
Storslagen fjällmiljö
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För Västra Götalands län finns det ett regionalt miljömålsprogram. Tidaholms kommun
saknar ett aktuellt miljöprogram och har i dagsläget inte tagit ställning till några miljömål
som är särskilt prioriterade i kommunen.
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I Tabell 4 nedan redovisas och bedöms översiktsplanens påverkan på de miljömål som är
av relevans för översiktsplanen. Som referens har även referensalternativets påverkan på
målen bedömts. Referensalternativet och planförslaget har färgkodats utifrån hur de
förhåller sig till måluppfyllnad, se förklaring nedan.

Referensalternativet eller
planförslaget bidrar till
måluppfyllelse

Referensalternativet eller
planförslaget varken bidrar till
eller motverkar måluppfyllelse

Referensalternativet eller
planförslaget motverkar
måluppfyllelse

Tabell 4. Nationella miljömål som berörs av översiktsplanen.

Nationellt
miljökvalitetsmål
Begränsad
klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i
atmosfären ska i enlighet
med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som
innebär att människans
påverkan på klimatsystemet
inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett
sådant sätt och i en sådan
takt att den biologiska
mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte
äventyras.

Referensalternativ

Planförslag

På lång sikt bedöms
referensalternativet sannolikt leda
till en mer spridd bebyggelse med
sämre tillgång till kollektivtrafik
vilket ökar bilberoendet och
koldioxidutsläpp. Kollektivtrafiken
samt gång- och cykelnätverken
bedöms heller inte byggas ut i
samma utsträckning utan
översiktsplan. Tillsammans
bedöms detta motverka
måluppfyllelse.

En befolkningsökning i kommunen
bedöms medföra att utsläpp av
växthusgaser ökar, men med fler
gång- och cykelstråk tillsammans med
bebyggelseutveckling i
kollektivtrafiknära områden underlättas
hållbara resor. Utbyggnad av gångoch cykelnätverk bedöms dock ske i
för långsam takt för att kunna bidra till
måluppfyllelse.
Enligt planförslaget ska kommunen
arbeta för att få en större turtäthet för
kollektivtrafik till de större
pendlingsorterna Skövde, Falköping,
Jönköping och Hjo. Detta bedöms
bidra till måluppfyllelse.
Kommunen ska sträva efter att fasa ut
fossila bränslen för uppvärmning av
bostäder och verksamheter, vilket
bland annat går i linje med Västra
Götalands klimatstrategi som har som
mål att vara fossiloberoende år 2030.
Detta bedöms bidra till måluppfyllelse.
I översiktsplanen föreslås även
områden för vindkraft vilket bedöms
kunna bidra till måluppfyllelse.
Översiktsplanens prioritering avseende
kapacitet på väg 26 och väg 193
bedöms dock medföra att trafiken på
sikt kommer att öka. Detta bedöms
leda till högre utsläpp och motverkar
måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms planförslaget
motverka måluppfyllelse då en ökad
befolkning och ökat transportbehov
medför ökade utsläpp av
växthusgaser.
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Nationellt
miljökvalitetsmål
Frisk luft
Luften ska vara så ren att
människors hälsa samt djur,
växter och kulturvärden inte
skadas.

Bara naturlig försurning
Försurande utsläpp härrör
framförallt från transporter,
energianläggningar, industri
samt jordbruk. De försurande
effekterna av nedfall och
markanvändning ska
underskrida gränsen för vad
mark och vatten tål. Nedfallet
av försurande ämnen ska
inte heller öka
korrosionshastigheten i
markförlagda tekniska
material, VA-system,
arkeologiska föremål och
hällristningar.

Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i
miljön som har skapats i eller
utvunnits av samhället ska
inte hota människors hälsa
eller den biologiska
mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är
nära noll och deras påverkan
på människors hälsa och
ekosystemen är försumbar.
Halterna av naturligt
förekommande ämnen är
nära bakgrundsnivåerna.
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Referensalternativ

Planförslag

Referensalternativet bedöms
motverka målet något då den
kommunala styrningen bedöms bli
sämre koordinerad vilket riskerar
att leda till mer spridd bebyggelse
längre från kollektivtrafiklägen och
bostadsetableringar längre från
tätorterna. Detta riskerar att leda
till mer utsläpp av föroreningar
och partiklar längs större vägar.
Referensalternativet bedöms
motverka måluppfyllelse.

Översiktsplanen bedöms inte leda till
att miljökvalitetsnormer för luft
överskrids i kommunen. En ökad
befolkningsmängd bedöms dock
medföra att biltrafiken ökar vilket i
kombination med förtätning kan
innebära en försämrad luftkvalitet
lokalt. De kapacitetshöjande
åtgärderna på väg 26 och väg 193
som föreslås i planförslaget bedöms
också kunna försämra luftkvaliteten
längs vägarna. Översiktsplanen
bedöms dock inte motverka
möjligheten att nå målet.
Sammantaget bedöms planförslaget
bidra till måluppfyllelse.

Referensalternativet innebär en
mer okoordinerad kommunal
styrning vilket riskerar att leda till
mer spridd bebyggelse längre från
kollektivtrafiklägen och
bostadsetableringar längre från
tätorterna. Detta riskerar att leda
till mer trafik som bidrar till
försurande utsläpp.

En ökad befolkningsmängd bedöms
medföra att biltrafiken ökar vilket i
kombination med förtätning kan
innebära en försämrad luftkvalitet
lokalt. De kapacitetshöjande
åtgärderna på väg 26 och väg 193
som föreslås i planen bedöms kunna
öka utsläpp av försurande ämnen
längs vägarna vilket motverkar
måluppfyllelse.

Referensalternativet bedöms
motverka måluppfyllelse.

I referensalternativet kommer
troligen eventuella saneringar inte
bli utförda vilket bedöms motverka
måluppfyllnad.

Översiktsplanens förslår en utveckling
av kollektivtrafik och GC-vägar vilket
kan minska den behovet av bil och
således utsläpp av försurande ämnen
vilket bedöms bidra till måluppfyllelse.
Även exploatering på jordbruksmark
bedöms kunna minska försurningen.
Sammantaget bedöms planförslaget
varken motverka eller bidra till
måluppfyllelse.
Översiktsplanen föreslår nya bostäder
och verksamhetsområden vilket
medför en ökad andel hårdgjord yta i
kommunen och ställer krav på
dagvattenhantering för att undvika att
orenat vattnen påverkar känsliga
miljöer. Hur kommande
klimatförändringar och dess sekundära
effekter påverkar miljögifter och dess
rörlighet utgör en osäkerhet.
Ekedalen är ett område som pekas ut
som riskområde där grundvatten kan
behöva skyddas vid exploatering.
Generellt påverkas målet positivt då
fler förorenade områden kan komma
att saneras vid ny exploatering.
Samtidigt finns det en risk för att
utvecklingen av nya
verksamhetsområden långsiktigt bidrar
till ökade utsläpp av föroreningar i
mark och vatten.
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Nationellt
miljökvalitetsmål

Referensalternativ
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Planförslag
Sammantaget bedöms planförslaget
bidra till måluppfyllelse.

Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen
i mark och vatten ska inte ha
någon negativ inverkan på
människors hälsa,
förutsättningar för biologisk
mångfald eller möjligheterna
till allsidig användning av
mark och vatten.

Levande sjöar och
vattendrag
Sjöar och vattendrag ska
vara ekologiskt hållbara och
deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras.
Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion
ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv
värnas.

I referensalternativet kan ny
bebyggelse komma att uppföras
på platser där möjligheten för
anslutning till det kommunala VAnätet inte finns. Detta innebär en
ökad påfrestning från utsläpp av
övergödande ämnen till sjöar och
vattendrag.
Referensalternativet medför
avsaknad av dagvattenpolicy och
översvämningskartering.

Enligt översiktsplanen ska kommunen
sträva efter att en större andel av
bostadsbeståndet ska vara anslutna till
det kommunala avloppet och en säker
vattenförsörjning och avloppshantering
ska utgöra en förutsättning för bygglov.
Detta bedöms bidra till måluppfyllelse.
Områden med sammanhängande
bebyggelse ska så långt som möjligt
ha gemensamma eller kommunala
vatten- och avloppsanläggningar.

Sammantaget bedöms
referensalternativet motverka
måluppfyllelse.

Kommunen ska arbeta fram
dagvattenpolicy och ta fram en
översiktlig översvämningsutredning.
Detta bedöms minska riskerna för
försurning. Sammantaget bedöms
planförslaget bidra till måluppfyllelse.

I referensalternativet kan ny
bebyggelse komma att uppföras
på platser där möjligheten för
anslutning till det kommunala VAnätet inte finns. Detta innebär en
ökad påfrestning från utsläpp av
övergödande ämnen till
vattendrag.

Föreslagen översiktsplan motverkar
målet då nybyggnation medför ökade
dagvattenflöden med högre
föroreningshalter.

Sammantaget bedöms
referensalternativet motverka
måluppfyllelse.

Översiktsplanen främjar dock målet
genom ambitionen att bebyggelse och
dagvattenhantering ska anpassas efter
platsens förutsättningar. Mark och
vegetation ska även utnyttjas för
fördröjning och rening av dagvatten.
Kommunen ska ha en dagvattenpolicy
och ta fram en översiktlig
översvämningsutredning. Detta
bedöms minska riskerna för att
föroreningar nå vattendrag och minska
försurning vilket bedöms bidra till
måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms planförslaget
bidra till måluppfyllelse.

Grundvatten av god
kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker
och hållbar
dricksvattenförsörjning samt
bidra till en god livsmiljö för
växter och djur i sjöar och
vattendrag.

Det finns 26 förorenade områden
inom en av
grundvattenförekomsterna
(Sandhem-Hömb söder), varav ett
i klass 2 (stor risk). I
referensalternativet bedöms den
kommunala planeringen inte blir
lika styrd och reglerad vilket ökar
risken för att frågor gällande
grundvattenkvalitet och
föroreningar inte belyses på
samma sätt som de skulle göra
med en översiktsplan.

Tillgången till dricksvatten bedöms
täcka vattenbehovet av ökande
befolkning till år 2030 men en
reservvattentäkt bör enligt
översiktsplanen utses. Detta bedöms
bidra till måluppfyllelse.
Översiktsplanen ska bidra till att
miljökvalitetsnormerna för vatten
uppnås och att underlätta för
ställningstaganden i områden som har
sämre vattenkvalitet eller där det finns
en risk att miljökvalitetsnormerna för
vatten inte uppnås.

Sammantaget bedöms detta
motverka måluppfyllelse.

Sammantaget bedöms planförslaget
bidra till måluppfyllelse.
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Nationellt
miljökvalitetsmål
Hav i balans samt
levande kust och
skärgård
Västerhavet och Östersjön
ska ha en långsiktigt hållbar
produktionsförmåga och den
biologiska mångfalden ska
bevaras. Kust och skärgård
ska ha en hög grad av
biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden.
Näringar, rekreation och
annat nyttjande av hav, kust
och skärgård ska bedrivas så
att en hållbar utveckling
främjas.

Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och
vattenhushållande funktion i
landskapet ska bibehållas
och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden.

Referensalternativ

Planförslag

Naturtyper för miljömålet Hav i
balans samt levande kust och
skärgård är inte aktuella i
Tidaholm men då Tidan har
huvudavrinningsområde Göta älv
når vattnet så småningom
Västerhavet. Påverkan från
Tidaholms kommun bedöms dock
vara marginell.

Naturtyper för miljömålet Hav i balans
samt levande kust och skärgård är inte
aktuella i Tidaholm men då Tidan har
huvudavrinningsområde Göta älv når
vattnet så småningom Västerhavet.
Påverkan från Tidaholms kommun
bedöms dock vara marginell.

Sammantaget bedöms
referensalternativet varken
motverka eller bidra till
måluppfyllelse.

I referensalternativet kan ny
bebyggelse komma att uppföras
på platser där möjligheten för
anslutning till det kommunala VAnätet inte finns. Detta innebär en
ökad påfrestning från utsläpp av
övergödande ämnen till sjöar och
vattendrag. Referensalternativet
medför avsaknad av
dagvattenpolicy och
översvämningskartering.

Sammantaget bedöms planförslaget
varken motverka eller bidra till
måluppfyllelse.

Kommunen ska enligt
översiktsplanens ställningstagande
arbeta med att förbättra vattenkvalitén
i sina sjöar och vattendrag.
Kommunen ska även ha en
dagvattenpolicy och ta fram en
översiktlig översvämningsutredning.
Sammantaget bedöms detta minska
riskerna att våtmarker påverkas
negativt och planförslaget bedöms
bidra till måluppfyllelse.

Sammantaget bedöms
referensalternativet motverka
måluppfyllelse.

Levande skogar
Skogens och skogsmarkens
värde för biologisk produktion
ska skyddas samtidigt som
den biologiska mångfalden
bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala
värden värnas.

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och
jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska
skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras
och stärks.

Referensalternativet bedöms
motverka miljömålsuppfyllelse
något mer än planförslaget genom
att planeringen i
referensalternativet inte blir lika
styrd och reglerad. Detta kan
medföra att mer skogsmark tas i
anspråk jämfört med
översiktsplaneförslaget.
Skillnaden bedömds dock vara
försumbar och referensalternativet
bedöms varken bidra eller
motverka måluppfyllnad.

Nya bostadsområden planeras delvis
på skogsmark vilket bedöms minska
livsmiljöer och den biologiska
mångfalden men skillnaden mot
referensalternativet bedöms vara
försumbar.

Planeringen i referensalternativet
bedöms inte bli lika styrd och
reglerad. Detta kan medföra att
mer jordbruksmark tas i anspråk
jämfört med
översiktsplaneförslaget.

Enligt planens ställningstagande ska
planering av ny bebyggelse ta särskild
hänsyn till jordbruksmarken.

Sammantaget bedöms
referensalternativet motverka
måluppfyllelse.

Sammantaget bedöms planförslaget
varken motverka eller bidra till
måluppfyllelse.

Enligt översiktsplanen ska planering av
ny bebyggelse ta särskild hänsyn till
jordbruksmark samt kulturmiljövärden
som finns beskrivna i
kulturmiljöprogrammet. I vissa
utpekade utvecklingsområden bedöms
dock viss negativ påverkan ske.
Sammantaget bedöms planförslaget
motverka måluppfyllelse.
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Nationellt
miljökvalitetsmål
God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en
god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god
regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska
tas till vara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas
på ett miljöanpassat sätt och
så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.

254

Referensalternativ

Planförslag

Planeringen i referensalternativet
bedöms bli styrd och reglerad i
lägre grad. Detta kan medföra en
försämrad livsmiljö och leda till en
mer spridd bebyggelse utanför
kollektivtrafikstråk och där naturoch kulturvärden inte tillvaratas.

Översiktsplanens strategier och
ställningstaganden syftar till att skapa
goda bebyggda miljöer för kommunens
invånare. Enligt översiktsplanens
ställningstagande ska gång- och cykel
samt kollektivtrafik prioriteras. Detta
tillsammans med
bebyggelseutveckling i
kollektivtrafiknära områden underlättar
hållbara resor. Nya cykelstråk föreslås
och är utpekade i
översiktsplaneförslaget.

Sammantaget bedöms
referensalternativet motverka
miljömålsuppfyllelse.

Enligt översiktsplanen ska kommunen
arbeta för att få en större turtäthet för
kollektivtrafik till de större
pendlingsorterna Skövde, Falköping,
Jönköping och Hjo. Detta bedöms
bidra till måluppfyllelse.
Utveckling i tätorterna innebär fler
invånare och verksamheter vilket
bedöms kunna leda till tryggare
gatumiljöer när mer folk är i rörelse.
De kapacitetshöjande åtgärderna på
väg 26 och väg 193 som föreslås i
översiktsplanen bedöms dock kunna
leda till ökade utsläpp och mer buller
längs vägarna vilket motverkar
måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms planförslaget
bidra till måluppfyllelse.

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden
ska bevaras och nyttjas på
ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida
generationer. Arternas
livsmiljöer och ekosystemen
samt deras funktioner och
processer ska värnas. Arter
ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga
bestånd med tillräcklig
genetisk variation.
Människor ska ha tillgång till
en god natur- och kulturmiljö
med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.

Referensalternativet innebär en
mer okoordinerad kommunal
styrning vilket riskerar att leda till
mer spridd bebyggelse och
konflikter med naturvärden, jordoch skogsbruksmark samt
rekreativa områden.
Referensalternativet bedöms
motverka måluppfyllelse.

En expansion och föreslagna
utvecklingsområden för bebyggelse
bedöms kunna komma i konflikt med
bland annat tätortsnära natur samt den
biologiska mångfalden, vilket
motverkar måluppfyllelse. Expansion i
anslutning till befintlig bebyggelse
innebär dock minskade negativa
konsekvenser.
Planförslaget innehåller strategier och
riktlinjer för bevarande av värdefulla
natur- och kulturområden samt
utvecklande av en grön infrastruktur.
En grönstrukturplan samt
gestaltningsprogram ska tas fram och
en del av Hökensås pekas ut som ett
tyst område. Detta bedöms bidra till
måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms planförslaget
bidra till måluppfyllelse.
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6

AVSTÄMNING MOT
MILJÖKVALITETSNORMER

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken,
och som beskriver lägsta godtagbara miljökvalitet inom några ämnesområden. Enligt
5 kap. 1 § miljöbalken framgår att ”regeringen får för vissa geografiska områden eller för
hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om
det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa
skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer)”.
Miljöbalken ställer krav på åtgärder i de fall MKN överskrids. Det finns
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt luftkvalitet.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT
Miljökvalitetsnormer avseende luftkvalitet i utomhusluft får inte överskridas och har
fastställts inom svensk lagstiftning, bland annat som en anpassning av EUs ramdirektiv,
med avsikten att skydda människors hälsa. Det finns för närvarande miljökvalitetsnormer
för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen,
kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Det finns även långsiktiga
nationella miljömål för flertalet av ovan nämnda komponenter. Kommunen utför
regelbundet partikelmätningar (PM10) för att kontrollera luftkvaliteten i Tidaholm.
Mätningarna sker vid Norbergs Konditori.
Enligt översiktsplanens allmänna ställningstaganden ska i första hand gång- och
cykeltrafik prioriteras, följt av kollektivtrafik och i sista hand biltrafik. Detta bedöms skapa
goda förutsättningar för att uppfylla MKN för luft.
Dock bedöms planens prioritering avseende kapacitet på väg 26 och väg 193, som utgör
kopplingar för pendling mot Skövde och Jönköping respektive Falköping och Hjo, medföra
att mängden trafik på sikt kommer att öka. Dock bedöms inte andelen luftföroreningar öka
så att gällande MKN för luft överskrids.
Sammantaget bedöms inte översiktsplanens ställningstaganden motverka
miljökvalitetsnormerna för luft inom kommunen i någon större utsträckning.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR FISK- OCH
MUSSELVATTEN
Tidaholms kommun berörs inte av miljökvalitetsnormen.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YT- OCH
GRUNDVATTENFÖREKOMSTER
EU instiftade år 2000 ett ramdirektiv för vatten för att skydda vattnet mot föroreningar. I
svensk lagstiftning implementerades ramdirektivet år 2004 i form av miljökvalitetsnormer
för vatten.
MKN för vatten uttrycker den lägsta godtagbara miljökvalitet, både ekologisk och kemisk,
som en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Det övergripande målet är att uppnå
god status för samtliga vattenförekomster och att vattenkvaliteten inte får försämras.
Målet i Sverige är att uppfylla MKN god kemisk och ekologisk status till år 2021 eller år
2027 och att statusen inte får försämras.
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Avseende vattendrag i Tidaholms kommun uppnår ett vattendrag god ekologisk status i
nuläget. Sju vattendrag har tidsfrist till 2021 på grund av flödesregleringar, konnektivitet
och övergödning. Fem vattendrag har tidsfrist till 2027 på grund av konnektivitet,
övergödning och försurning.
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Kommunen har ett planerings- och tillsynsansvar för vattenresurserna och är därför en
viktig part i vattenförvaltningen. Tidaholms kommun måste anpassa den fysiska
planeringen efter den status som finns på yt- och grundvattenförekomster för att kunna
bidra till att uppnå målet god bevarandestatus. Genom ett antal faktorer kan kommunen
påverka vattenkvalitén i kommunen som till exempel utbyggnad av kommunalt avloppsnät
och anläggandet av ytor för fördröjning och rening av dagvatten. De ställningstaganden
som är gjorda inom översiktsplaneförslagets ramar visar på att föreslagen exploatering
inte motverkar miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenkvalitet. Angiven exploatering
bedöms inte försämra statusen i vattendragen, utan kan i stället medverka till att åtgärder
kan anläggas i samband med utbyggnaden som kan förbättra statusen för
vattenförekomsterna inom kommunen.
Sammantaget bedöms inte översiktsplanens ställningstaganden motverka
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvattenförekomster inom kommunen i någon större
utsträckning.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR BULLER
År 2004 infördes miljökvalitetsnormen för buller genom förordning (2004:675) om
omgivningsbuller. Normen har sitt ursprung från de krav på kvaliteten på miljön som följer
av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
I kommuner med fler än 100 000 invånare gäller miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
alla vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. I de största kommunerna
gäller den även omgivningsbuller från vissa större, utpekade industrigrenar. Dock gäller
normerna för större vägar, järnvägar och flygplatser i hela landet. Regler om att begränsa
buller finns också i annan lagstiftning.
Eftersom Tidaholm kommun har färre än 100 000 invånare omfattas inte kommunen av
miljökvalitetsnormerna för buller. Gällande riktvärden för buller bör ändå beaktas i
samband med fysisk planering samt vid provning av verksamheter inom kommunen.
Buller bör hanteras vid framtida detaljplaneläggning. Regelverket om bullerkartläggning
och åtgärdsprogram kan fungera som en inspiration för hur egenkontrollen angående
bullerstörningar kan utformas för kommunen.

7

SAMLAD BEDÖMNING

MILJÖASPEKTER
Den nya översiktsplanen är generellt skriven och håller en strategisk nivå, men belyser
flertalet befintliga problem och konflikter och har flera övergripande ställningstaganden
och inriktningar som ger förutsättningar för en hållbar och miljöanpassad
samhällsutveckling. En allt för översiktlig översiktsplan kan dock medföra vissa risker där
allt för generella riktlinjerna och ställningstagandena kan skapa en osäkerhet om hur olika
frågor och faktorer skall prioriteras i den fysiska planeringen.
Planförslaget sex fokusområden som visar vad Tidaholms kommun särskilt vill prioritera
är på flera punkter kopplade till miljö och hållbarhet. Översiktsplanens vision innehåller
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dock inget tydligt hållbarhetsperspektiv, utan riktar sig till individer och företag men fångar
inte upp det större perspektivet. Visionen inkluderar ”en god livsmiljö” men definierar inte
tydligt vad detta avser och på vilken nivå. Att tydliggöra miljö- och hållbarhetsaspekter
genom exempelvis en tydligt formulerad strategi skulle göra det lättare för den fysiska
planeringen att utvecklas mot, sträva efter och främja långsiktigt hållbar utveckling. Att
betydelsen av hållbar utveckling förstärks i planen vore därmed önskvärt.
Genom en tydlig utbyggnadsordning och prioriterade orter för bebyggelseutveckling,
satsning på infrastruktur för gång och cykel samt avsikten att stärka både tätort och
landsbygd har den nya översiktsplanen goda ambitioner om en hållbar och miljöanpassad
samhällsutveckling.
Gällande kommunikationer redovisas olika mål och visioner som bedöms vara positiva för
utvecklingen av Tidaholm till en hållbar kommun. Likaså de strategier för utveckling som
presenteras i översiktsplanen, bland annat förtätning av de mindre orterna samt
ambitionen om en utvecklad kollektivtraﬁk och satsning på infrastruktur för gång och cykel
möjliggör hållbara resor. En snabbare takt är dock nödvändigt för klara både regionala
nationella och globala klimatmål. Negativa konsekvenser till följd av planen bedöms
uppstå på grund av en ökad befolkningsmängd och ett ökat transportbehov, delvis på
grund av kapacitetshöjande åtgärder på väg 26 och väg 193.
Översiktsplaneförslaget bedöms till stor del bidra till att gällande miljömål uppfylls, samt
bidra till att miljökvalitetsnormerna nås inom kommunen. Samtidigt behövs åtgärder på
regional nivå samt av kringliggande kommuner.
I Tidaholms kommun finns gott om frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. Det är positivt att
dessa värdesätts, såväl i planförslaget som av invånarna i kommunen. Översiktsplanen
uttrycker att miljö- och kulturvärden ska värnas, och den ambitionen bedöms ha stor
potential att kunna uppfyllas genom angivna strategier. På vissa håll bör planförslaget
dock tydligare redovisa dels vilka områden och värden som avses, och dels kompletteras
med strategier och riktlinjer angående hur detta ska genomföras i praktiken.
I huvudsak har planen utformats på ett sätt som inte hamnar i konflikt med kommunens
natur-, kultur- och friluftslivsvärden. Samtidigt finns det vissa utpekade områden för
exploatering som ligger i eller i direkt anslutning till områden med utpekade värden.
Föreliggande MKB redogör för vilka områden för bebyggelseutveckling som riskerar att
medföra negativa konsekvenser på dessa värden. Beroende på hur föreslagen
exploatering kan anpassas till värdena kan positiva eller negativa konsekvenser uppstå.
Konsekvenserna är i hög grad kopplade till hur planen genomförs i praktiken, det vill säga
hur planen tolkas, efterföljs och i vilken mån som olika projekt genomförs med hållbarhet
som centrala mål eller lyckas med anpassningar för att begränsa negativ påverkan. Om
vald utbyggnadsordning och principen med att förtäta samt förlägga ny bebyggelse i
anslutning till befintlig sådan inte kan hållas, bedöms bebyggelsen bli mer spridd. Detta
kan i sin tur leda till miljömässiga konsekvenser som följd på grund av mindre hållbara
resor samt ett större ianspråktagande av värdefull mark, exempelvis jord- och
skogsbruksmark.
Nedan följer en sammanfattande tabell över konsekvensbedömningen.
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Tabell 5. Sammanfattade konsekvenser för översiktsplan och referensalternativet.
Aspekt

Referensalternativet

Markanvändning samt
hushållning med naturresurser

Måttligt negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Klimat, transport och energi

Måttligt negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Naturmiljö, rekreation och
friluftsliv

Måttligt negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Vatten

Måttligt negativa konsekvenser

Positiva konsekvenser

Kulturmiljö

Ingen konsekvens

Positiva konsekvenser

Ekosystemtjänster

Det har ännu inte kartlagts vilka
ekosystemtjänster som finns
inom Tidaholms kommun.
Aspekten bedöms därför inte i
denna MKB.

Det har ännu inte kartlagts vilka
ekosystemtjänster som finns
inom Tidaholms kommun.
Aspekten bedöms därför inte i
denna MKB.
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Översiktsplaneförslaget
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PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSEN OCH
MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökonsekvensbeskrivningen är avgränsad till att endast behandla påverkan på
riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård.

Figur 8. Riksintresseområden.

Riksintresse för naturvård
Riksintresse för naturvård Kobonäs-Orleka samt Natura 2000-området Eldslyckan –
Kobonäs riskerar att beröras av planförslaget i form av utvecklingsområde för bebyggelse
i Tidaholms tätort och utvecklingsområde för bebyggelse i Fröjered. Det bedöms här
föreligga en risk för påtaglig skada på riksintresseområdet avseende
bebyggelseutveckling i Fröjered. Konsekvenser för riksintresseområdet är beroende av
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grad av exploatering, den nya bebyggelsens utformning samt kommunens
hänsynstagande till områdets värden och bör beaktas i detaljplaneläggning.
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Riksintresse för naturvård Plantaberget, Varvsberget, Gerumsberget och Gisseberget
riskerar att beröras av planförslaget i form av utvecklingsområde för bebyggelse i
tätorterna Ekedalen och Kungslena. Avseende bebyggelseutveckling i Ekedalen bedöms
det inte föreligga risk för påtaglig skada, men negativ påverkan kan inte uteslutas.
Kungslena är beläget inom riksintresseområdet och en utveckling här riskerar att påverka
områdets värden negativt och påtaglig skada kan inte uteslutas. Även i detta fall beror
konsekvenser för riksintresseområdena på kommunens avvägningar och den nya
bebyggelsens utformning.
Riksintresset för energiproduktion, vindbruk sammanfaller delvis med riksintresse för
naturvård, se Figur 8. Vid en avvägning mellan de olika intressena är kommunens
intention att riksintresse naturvård prioriteras, då dessa bedöms vara mer platsspecifika.
Kommunen genomför under 2019 och 2020 en revidering av gällande vindbruksplan från
2010. Den reviderade planen har ambitionen att i så stor utsträckning som möjligt
begränsa vindkraftsetableringar till ett fåtal platser.
Det utpekade riksintresseområdet för energiproduktion vindkraft är i den reviderade
vindbruksplanen inte utpekat som utbyggnadsområde för vindkraft med hänvisning till
naturvärden. Kommunen har gjort bedömningen att det är olämpligt med vindkraft inom
riksintresseområden för naturvård, med undantag för ett utpekat prioriterat område söder
om Gisseberget.

Riksintresse för friluftsliv
För riksintresseområde för friluftsliv Hökensås [FO20] (3 kap. 6 § MB) samt riksintresse
rörligt friluftsliv Vättern inklusive Hökensåsområdet (4 kap. 2 § MB) bedöms inte
planförslaget innebära någon risk för påtaglig skada. Kommunen verkar utöver detta för
att skydda riksintressena genom att turismens och friluftslivets intressen här ska beaktas.

Riksintresse för kulturmiljövård
Vid utveckling inom riksintressen ska hänsyn tas till dessa. Översiktsplanen föreslår
bebyggelseutveckling främst kring Tidaholms tätort, därefter övriga tätorter. Bortsett från
Folkabo ingår inte tätorterna i riksintresse för kulturmiljövård. Utpekad
bebyggelseutveckling i Ekedalen och Folkabo kan beröra värden för riksintresset
Kambrosilurområdet. För att skydda riksintresset anges att kommunen avser att ta fram
känslighet- och tålighetsanalyser inför planläggning i riksintresseområden för att kunna
veta vilka åtgärder som riskerar att medföra påtaglig skada. Påverkan ska
konsekvensbeskrivas och möjliga alternativ ska undersökas. Höga krav ska ställas på
planering, placering och utformning av ny bebyggelse så att påtaglig skada undviks. Med
dessa avsikter finns goda förutsättningar att undvika påtaglig skada.
Pågående planarbete för nya bostäder i Kungslena behöver följa kulturmiljöprogrammets
riktlinjer. Tillkommande byggnader inte ska skymma viktiga vyer mot äldre bebyggelse
samt utföras med varsamhet mot bebyggelsens och landskapets skala och karaktär.
Uppväxta träd mellan bebyggelse samt kring vägar skapar rumslighet och ska värnas. Ny
bebyggelse bör eftersträva att fullfölja befintlig bebyggelsekaraktär präglad av
bybebyggelse längs landsvägen. Med dessa åtgärder finns goda förutsättningar att
undvika påtaglig skada.
Riksintresset för energiproduktion, vindbruk sammanfaller delvis med riksintresse för
kulturmiljövård, se Figur 8. Vid en avvägning mellan de olika intressena är kommunens
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intention att riksintresse för kulturmiljövård prioriteras, då dessa bedöms vara mer
platsspecifika.
Kommunen genomför under 2019 och 2020 en revidering av gällande vindbruksplan från
2010. Den reviderade planen har ambitionen att i så stor utsträckning som möjligt
begränsa vindkraftsetableringar till ett fåtal platser. Tre områden (varav ett består av tre
delområden) pekas ut som prioriterade för utbyggnad av vindkraft.
Det utpekade riksintresseområdet för energiproduktion vindkraft är i den reviderade
vindbruksplanen inte utpekat som utbyggnadsområde för vindkraft med hänvisning till
kulturvärden. Kommunen har gjort bedömningen att det angeläget att skydda riksintresset
för kulturmiljövård i norra delen av kambrosilurområdet, vid Kungslena, som inte ännu är
påverkat av vindkraftsetableringar.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för buller och luft bedöms inte överskridas i kommunen, men de
kapacitetshöjande åtgärderna på väg 26 och väg 193 innebär att mängden trafik på sikt
kommer att öka. Trafikökningen bedöms i nuläget inte vara av den digniteten att gällande
miljökvalitetsnormer för luft överskrids. Bullerskyddsåtgärder kan uppföras på de platser
där gällande riktvärden överskrids. Sammantaget bedöms inte översiktsplanens
ställningstaganden motverka miljökvalitetsnormerna för buller, yt- och
grundvattenförekomster eller luft inom kommunen i någon större utsträckning.

MÅLUPPFYLLELSE OCH MÅLKONFLIKTER
Vision samt övergripande mål
Tidaholms kommun har formulerat en vision, samt specificerat sex fokusområden för det
kommunala arbetet. Kommunens vision beskriver hur kommunen ska möta invånarnas
behov av att leva och bo i en god livsmiljö som ger trygghet, omtanke och utveckling.
De fokusområden som bedöms relevanta för denna miljökonsekvensbeskrivning är
”Bevara landskapsbilden på lång sikt” samt ”Bidra till att minska miljöbelastningen och till
förbättrad hantering av klimatförändringar”. Den nya översiktsplanen medför övergripande
positiva konsekvenser för kulturmiljön i kommunen. Det finns strategier för hantering av
värden på såväl övergripande som detaljerad nivå, samt för såväl tätort som landsbygd.
Översiktsplanen ger goda förutsättningar för att värna särskilt värdefulla landskap med
hög koncentration av natur- och kulturmiljövärden, samt värden för friluftslivet. I stort
bidrar översiktsplanen även till att stödja en bebyggelse- och kommunikationsstruktur som
reducerar behovet och användandet av negativt miljöpåverkande energislag genom bland
annat prioritering av gång och cykel. Med en ökad befolkningsmängd i kommunen
bedöms dock transportbehovet i öka. Det är därför viktigt att snabbt ställa om till mer
hållbara transportsätt för att uppnå regionala, nationella och internationella klimatmål.
Kommunen bör i sitt fortsatta arbete med översiktsplaneringen beskriva hur man ska
jobba med klimatanpassning och skydd mot översvämningar. Kommunen behöver beakta
konsekvenser av framtida klimatförändringar.

Miljökvalitetsmål
Översiktsplanens påverkan på de nationella miljökvalitetsmålen är till stor del beroende
av hur planens strategier och ställningstaganden efterlevs och genomförs i praktiken.
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Översiktsplanen kommer i stort att bidra till måluppfyllnad för gällande miljökvalitetsmål
som bedöms vara relevanta för översiktsplanen.

262

Potentiella målkonflikter
Ett område för bebyggelseutvecklingen är invid kanten av Hellidsberget. Hellidsberget är
utpekat som ett viktigt tätortsnära grönområde. Här är det viktigt med avvägningar för att
undvika en intressekonflikt och att viktiga värden inskränks.
Det finns även potentiella målkonflikten mellan bevarande av skogs- och jordbruksmark
och kommunens behov av mark för ny bostadsbebyggelse. Detta gäller speciellt i
utkanten av Tidaholms tätort där flertalet av de utpekade utbyggnadsområdena står i
konflikt med skogs- och jordbruksmark.
De kapacitetshöjande åtgärderna på väg 26 och 193 stämmer inte överens med
ställningstagandet att GC-väg och kollektivtrafik skall prioriteras. Utbyggnadstakten av
cykelbanor från Tidaholms tätort till kringliggande tätorter bör öka.

OSÄKERHETER
De positiva såväl som de negativa konsekvenserna är svårbedömda i sin helhet då
genomförandet av översiktsplanen beror av flera olika faktorer som Tidaholms kommun
själva inte råder över, exempelvis regional utveckling och privata initiativ. Flertalet
ställningstaganden i översiktsplaneförslaget är generellt skrivna och skriven på en
strateginivå vilket i vissa fall gör det svårbedömt.
Konsekvensbedömningen görs med utgångspunkt att översiktsplanens respektive
referensalternativets befintliga planer och ställningstaganden genomförs fullt ut. Det är
dock inte säkert att alla delar av planen kommer att genomföras, då detta beror på en rad
olika faktorer såsom ekonomi och samhällsutvecklingen i övrigt. Det går därmed inte med
säkerhet att avgöra hur kommunen i framtiden kommer att utvecklas, varken med
översiktsplanen eller i referensalternativet.
Effekten av exploatering i områden med värdefull skogs- och jordbruksmark är
svårbedömd då översiktsplanen är på en övergripande nivå. Konsekvenserna av
översiktsplanens omfattning beror dock på hur bebyggelsen utformas och vilken hänsyn
den tar till ekologiska värden i omgivningen.

8

UPPFÖLJNING

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning bland annat innehålla
redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför. Vidare gällare att när
plan som omfattas av kravet på en strategisk miljöbedömning har antagits ska den
beslutande kommunen, enligt 6 kap. 19 § miljöbalken, skaffa sig kunskap om den
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen faktiskt medför. Detta ska göras
för att kommunen tidigt ska få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som
tidigare inte har identifierats så att lämpliga avhjälpandeåtgärder kan vidtas.
Översiktsplanens miljöpåverkan bör följas upp i två hänseenden. Dels bör kommunen
regelbundet följa upp det faktiska miljötillståndet i kommunen och hälsotillståndet hos
invånarna, dels regelbundet identifiera och bedöma i vilken omfattning översiktsplanens
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riktlinjer och rekommendationer för miljö och hälsa får för genomslag i den kommunala
planeringen.
Insamlade uppgifter om rådande miljöförhållanden bör sammanställas som underlag till
den uppföljning av översiktsplanens görs vid aktualitetsprövning varje mandatperiod.
Vissa åtgärder följs även upp inom ramen för kommunens ordinarie arbete. Uppföljning av
vattenkvalitet genomförs av kommunen inom ramen för Vattenmyndighetens arbete. Det
kan finnas behov av att se över och utveckla verktyg för uppföljning av andra miljö- och
hälsoparametrar inom kommunen.
Kommunen kan följa upp om översiktsplanens miljöintentioner efterföljs genom att
regelbundet granska detaljplaneprogram och detaljplaner.
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Bakgrund
Översiktsplanen är kommunens verktyg för att visa långsiktiga och övergripande planer för
hur mark‐ och vattenområden ska användas, samt i vilken riktning den byggda strukturen är
tänkt att utvecklas framöver. Planens omfattning är heltäckande, vilket innebär att den ska
inkludera hela kommunens geografiska utbredning, och ska förutom att redovisa
utvecklingsområden även redovisa vilka områden som ska bevaras. För att främja en hållbar
utveckling och lyfta frågor som är viktiga för kommunen används översiktsplanen för att
redovisa övergripande visioner och strategier.
Den nya översiktsplanen för Tidaholms kommun är vägledande och ska bland annat fungera
som underlag för beslut om program, detaljplaner och bygglov. Översiktsplanen utgår från
Tidaholms vision om hur kommunen ska möta invånarnas behov av att leva och bo i en god
livsmiljö som ger trygghet, omtanke och utveckling samt från förutsättningar och åtgärder
som är viktiga för att förverkliga visionen. Även den medborgardialog som genomfördes
under våren 2017 ligger till grund för översiktsplanen. En översiktsplan går inte djupt in i
detaljer utan visar på riktlinjer och grova drag gällande den framtida utvecklingen. Kartorna
är därför i detta skede inte detaljerade och de gränser som visas ska inte läsas som absoluta.
Tidaholms översiktsplans tidshorisont sträcker sig till 2030.

Samrådsprocessen
Samråd för denna översiktsplan pågick under perioden 25 mars ‐ 02 juni 2019.
Samrådsunderlaget remitterades till lokala nämnder och bolag, statliga myndigheter samt
organisationer och intresseföreningar.
Samrådet har annonserats i lokaltidningen Västgötabladet, på kommunens anslagstavla och
på hemsidan www.tidaholm.se. Handlingarna har under samrådstiden funnits tillgängliga på
stadshuset i Tidaholm, Tidaholms stadsbibliotek, samt på kommunens hemsida.
Samrådsmötena har ordnats i Tidaholms tätort (stadsbiblioteket), samt i Fröjereds
församlingshem. Vid dessa tillfällen har samhällsplanerare och politiker funnits på plats för
att presentera förslag och svara på frågor om planen.
Myndigheter, nämnder, grannkommuner, föreningar, företag, allmänheten m.fl. som är
berörda av översiktsplanen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.
Under samrådstiden inkom totalt 35 yttranden. Nedanstående yttranden är utdrag,
sammanfattningar eller hela yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns i sin helhet att
tillgå på Tidaholms kommun.
Efter samrådet sammanställs alla inkomna synpunkter i det här dokumentet ‐
samrådsredogörelsen. Med utgångspunkt i sammanställningen bestämmer
kommunstyrelsen hur planförslaget ska omarbetas.
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Sammanfattning av inkomna synpunkter
Flera av de synpunkter som inkommit är av generell karaktär och gäller t.ex. övergripande
ändringar eller förtydligande i översiktsplanen. Andra yttranden är mer specifika till sin
karaktär och handlar om konkreta åtgärder eller platser i kommunen. Många yttranden
berör utveckling av kommunikationer och efterfrågar en större satsning på landsbygden.
Vidare har en del av förslagen och synpunkterna inte varit inom ramen för översiktsplanens
innehåll. Även om dessa synpunkter inte införlivas i arbetet med översiktsplanen kan de
dock komma att spela en viktig roll i kommunens vidare arbete.
Länsstyrelsen efterfrågar bl.a. förtydliganden kring riksintressen, miljökvalitetsnormer för
vatten, hälsa och säkerhet i ett vidare perspektiv, ställningstagande om jordbruk samt har
synpunkter på exempelvis utvecklingsområdet vis väg 26.
De vid samrådet inkomna synpunkterna sammanfattas och kommenteras i denna
samrådsredogörelse. Ett flertal synpunkter har lett till bearbetningar av såväl text‐ som
kartmaterial. Utöver ändringar utifrån inkomna synpunkter har några ytterligare ändringar
gjorts.
Nedan sammanfattas de större ändringarna som gjorts inför granskning. Mer detaljerade
ändringar specificeras i kommentaren till respektive yttrande.

Översiktlig beskrivning av genomförda ändringar och kompletteringar
Del 1 – planförslag
Planförslaget kompletteras med område för industri och verksamheter mellan väg 26 och
Tidaholms tätort.
I planförslaget för Tidaholms tätort har markeringarna för framtida bostadsområden
justerats något i läge och omfattning. Här har även område för industri och verksamheter i
tätortens västra del lagts till.
Del 2 – Tidaholms idag
En karta för naturmiljö har lagts till.
MKB
En kommunövergripande skyfallskartering har tagits fram, med högupplösta modeller för
områdena runt våra tätorter och verksamhetsområden för VA.
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Inkomna yttranden
Statliga och regionala myndigheter:














Jordbruksverket
Lantmäteriet
Trafikverket
VG – regionen
Tidans vattenförbund
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Länsstyrelsen Jönköpings län
SGI
Skogsstyrelsen
Svenska kraftnät
Post‐ och Telestyrelsen
Försvarsmakten
Energimyndigheten

Kommunala nämnder och organ:








Mullsjö kommun
Kultur‐ och fritidsnämnden, Tidaholms kommun
Falköpings kommun
Folkhälsorådet, Tidaholms kommun
Centerpartiet Tidaholm
Skövde kommun
Habo kommun

Övriga:
















Svante Schultz
Pia
Tobias Henning
Anonym
Susanne Ljungblom
Anonym, Naturist
Miljögruppen FramTid med komplettering
Lennart Axelsson
Wiveka Johansson
Olofstorps vägsamfällighet och kringliggande fastigheter
Lennart Ström
Brita Bromander m.fl. i Härja
Peter Nilsson
Anders Jakobsson
Gineke ten Hoopen
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Statliga och regionala myndigheter
2019‐03‐26 Jordbruksverket
Jordbruksverket har inte möjlighet att lämna några synpunkter.

Kommentar:
Noteras

2019‐04‐06 Lantmäteriet
Lantmäteriet har enligt 3 kap. 9–10 §§ PBL ingen fristående roll i samrådsförfarandet när
översiktsplaner tas fram. Lantmäteriet ska vid förfrågan lämna sina synpunkter till länsstyrelsen och
har därför inte några synpunkter att lämna till kommunen i detta ärende.

Kommentar:
Noteras.

2019‐04‐09 Trafikverket
Generellt
Tidaholms förslag till översiktsplan är lättläst och de övergripande tankarna för kommunens
utveckling är tydliga. Den relativt övergripande detaljeringsnivå som kommunen har valt gör det
enkelt att skapa sig en bild över kommunens tänkta utveckling, men samtidigt lämnas flera
detaljfrågor att lösas i kommande planeringsarbete.
Trafikverket brukar normalt önska att kommunala översiktsplaner innehåller, eller hänvisar till,
någon form av trafikstrategi. Även om termen trafikstrategi inte nämns, så framgår kommunens
långsiktiga strategi för trafikfrågor tydligt av planhandlingarna. Det är också tydligt hur kommunen
prioriterar mellan de olika trafikslagen, och prioriteringen syftar till att stödja en hållbar
samhällsutveckling. Bra.
Riksintresse för kommunikationer
Riksintresse för kommunikationer finns upptagna i översiktsplanen, och det är tydligt att kommunen
genom sin planering ska skydda desamma.
Trafikverket ser dock en viss konflikt mellan detta ställningstagande kontra utvecklingen av
verksamheter i ett stråk längs väg 26, och även till följd av utvecklingen av Ekedalen som bostadsort.
En konflikt som översiktsplanen tydligare bör belysa.
Industristråk längs väg 26
För att bibehålla en god framkomlighet på väg 26 är det inte önskvärt med fler anslutningar till väg
26, något som bör vara en förutsättning i det fortsatta utredningsarbetet gällande stråket med
verksamheter. De verksamheter som planeras bör som utgångspunkt nås från anslutande vägar (väg
193 respektive väg 2874).
Bostäder i Ekedalen
Fler bostäder i Ekedalen ökar som kommunen konstaterar trycket på de två anslutningarna till väg
26. Eventuella förändringar av dessa till följd av kommunens planering måste utredas vidare.
Grundregeln är också att förändringar i statlig infrastruktur till följd av kommunal planering utförs av
Trafikverket, men bekostas av kommunen.
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Funktionellt prioriterat vägnät
Sedan ett par år tillbaka har begreppet funktionellt prioriterat vägnät tillkommit. Som en del i
Trafikverkets uppdrag att främja tillväxt och utveckling har Trafikverket tagit initiativ till att peka ut
vilka vägar som är viktigast för tillgängligheten ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Detta har
genomförts i samråd med i första hand länsplaneupprättarna. Dessa vägar kallas för funktionellt
prioriterat vägnät och kommer att vara ett planeringsunderlag och stöd för prioritering av insatser
för att värna om och utveckla tillgängligheten för resor och transporter, samt ett underlag i
samhällsplanering, utformning av vägarna samt i avvägning av olika intressen. De funktioner som
pekas ut som viktiga är godstransporter, långväga personresor med bil, dagliga personresor med bil
och kollektivtrafikresor med buss.
Inom Tidaholms kommun är väg 26, väg 47 samt väg 193 utpekade i det funktionellt prioriterade
vägnätet, se nedan. Hur översiktsplanen förhåller sig till dessa bör framgå.

Utbyggnadsområden, Tidaholms tätort
Trafikverket noterar att flertalet av de utpekade utvecklingsområdena i Tidaholms tätort ligger intill,
eller i närheten av statliga vägar. Förutsättningarna för att ansluta dessa områden till befintligt
vägnät får utredas närmare i respektive detaljplaneskede, likasom övriga frågor såsom buller, farligt
gods m.m.
Bebyggelse på landsbygden
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Av översiktsplanen framgår att kommunen ser positivt på ny bebyggelse på landsbygden, både för
verksamheter och bostäder. I det fall ny bebyggelse placeras invid statliga vägar kommer Trafikverket
att ha synpunkter på nyskapande av anslutningar och avstånd till vägen med mera.
Trafikverket vill också poängtera att det mindre vägnätet inte kommer att kunna ges en högre
standard, och att det är viktigt att de som bosätter sig eller etablerar verksamheter på landsbygden
är medvetna om detta.
Text om nationell plan i Del 2, Förutsättningar
I översiktsplanens andra del där förutsättningarna beskrivs anges att den aktuella nationella planen
är den för åren 2014–2025. I juni 2018 antogs den nya plan som nu gäller och den omfattar åren
2018–2029. Texten kring detta bör korrigeras.

Kommentar:
‐

‐
‐
‐
‐

I den långsiktiga planeringen ser Tidaholms kommun vikten av att kunna utveckla
verksamheter och industrier med goda kommunikationsförbindelser, där väg 26 utgör den
regionalt viktigaste förbindelsen för just Tidaholm. Tidaholms kommun är även medveten om
utmaningen med att kombinera väg 26 framtida utbyggnad med ambitionerna att utveckla
verksamhetsområde längs vägen mellan Acklinga och Suntaksrondellen. Då det idag finns ett
stort antal använda och icke använda avfarter och påfarter längs sträckan är ambitionen att
skapa en plan för att optimera den situationen och minska det antalet. Det är rimligt att tro
att en framtida utbyggd vägsträcka innefattar en eller två säkra och effektiva avfarter
förutom Acklinga och Suntaksrondellen och att det är bra om Trafikverket har med det i sin
planering. Ambitionen är alltså att säkra upp samt på sikt därigenom minska antalet
av/påfarter som idag redan finns.
Kommunen ser inga konflikter med det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet och
kommunens planerade utveckling till år 2030. Planhandlingarna förtydligas kring detta.
Utvecklingsområdena i Tidaholms tätort utreds närmare i detaljplaneskedet angående
anslutningen till statliga vägar, buller, farligt gods o.s.v.
Texten angående den aktuella nationella planen korrigeras i granskningshandlingarna.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐05‐27 Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen har tagit emot samrådshandling gällande förslag till ny översiktsplan för
Tidaholm. Avdelningen kollektivtrafik och infrastruktur yttrar sig i första hand ur ett kollektivtrafik‐
och infrastrukturperspektiv. Yttrandet har stämts av med Västtrafik och synpunkter från Västtrafik
finns inarbetade i vårt remissvar.
Regionala mål och strategier, utgångspunkter för yttrandet
I Västra Götaland har det i bred samverkan tagits fram ett flertal mål och strategier som är regionens
och kommunernas gemensamma prioriteringar för regionens utveckling. Övergripande är Vision
Västra Götaland – Det goda livet. Västra Götaland ska vara en attraktiv region att bo, verka och leva i
och invånarna i Västra Götaland ska ha bra förutsättningar att ta del av arbete, utbildning och
livskvalitet. Investeringar i transportinfrastrukturen ska bidra till att fler personer når en större
arbetsmarknad och ge förutsättningar för effektiva och hållbara person‐ och godstransporter.
Yttrandet utgår i första hand från Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017–2020
och Regional plan för transportinfrastrukturen. Västra Götalandsregionens långsiktiga mål för
persontransporter är att andelen hållbart resande ska öka och kollektivtrafikresandet fördubblas. En
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fördubbling av antalet resor är ett av delmålen fram till 2025. För att åstadkomma detta behöver
förutsättningarna för att resa kollektivt förbättras. En grundläggande faktor för ett ökat kollektivt
resande är att invånarna i regionen i allt större utsträckning bor nära de gemensamt prioriterade
kollektivtrafikstråken.
Det är vid byggande av områden för bostäder och verksamheter som förutsättningarna för
transportsystemet läggs fast. Att våra transporter idag använder mycket energi, samt ger stora
utsläpp av koldioxid och andra emissioner är delvis en konsekvens av vår utspridda
bebyggelsestruktur. Om ny bebyggelse koncentreras till befintliga orter och längs stråk ger det
möjlighet för fler att använda cykel, gång och kollektivtrafik för sina resor. Skolor, handel och service
bör ligga i knutpunkter. Vilken typ av bostadsbebyggelse som byggs påverkar underlaget för kollektivt
resande.
Synpunkter på planen
Tidaholms vision är att vara en kommun där de ska kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar
trygghet, omtanke och utveckling för både individ och företag. Målsättningen är att kommunen ska
ha 14 000 invånare år 2030, vilket är en högre befolkningsökning än dagens prognos.
Planförslaget är uppdelat i två delar, där del 1 innehåller själva planförslaget och del 2
förutsättningar. Uppdelningen gör planförslaget lättläst och överskådligt.
Att planera för huvudsaklig lokalisering av nya bostäder i centralorten och ett fåtal befintliga tätorter
i kommunen ger goda förutsättningar för ett ökat hållbart resande via gång, cykel och kollektivtrafik.
Landsbygd och glesare delar av kommunen är svåra att försörja med kollektivtrafik och det är
troligen flera områden som även på längre sikt inte har tillräckligt underlag för kollektivtrafik. Flera
av de föreslagna framtida bostadsområdena i Tidaholms tätort har idag ett relativt lågt
kollektivtrafikutbud som inte kan förväntas öka i någon större omfattning. Utvecklingspotential för
kollektivtrafiken finns i huvudsak i stråken Tidaholm‐Skövde och Tidaholm‐Falköping. I dessa stråk
kan kollektivtrafiken vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen.
Det är positivt att planen lyfter fram gång‐ och cykelvägar som viktiga åtgärder för att ställa om till
ett mer hållbart resande i Tidaholm, då dessa åtgärder även underlättar för invånarna att kombinera
olika färdsätt. Västra Götalandsregionen har genomfört en potentialstudie för ökad cykling som visar
att potentialen för mer hållbar arbets‐ och skolpendling i Västra Götaland är stor. Av den arbetande
befolkningen i regionen kan 37 procent nå sitt arbete inom 30 minuters cykling. I Tidaholm kan 34
procent av invånarna nå sitt arbete med cykel inom 20 min. För att ta del av hela studien besök
https://www.vgregion.se/regional‐utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/okad‐
cykling‐i‐vastra‐gotaland/potentialstudie/.
Under rubriken Skapa förutsättningar för större andel persontransporter till fots, med cykel och
kollektivtrafik står att ”Vid planering och utformning av gatumiljöer ska behov för fungerande gång‐,
cykel‐ och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafikens behov”. Prioriteringsordningen kommer
sedan igen under rubriken Utveckling av infrastrukturen. Avdelning kollektivtrafik och infrastruktur
tycker det att bra att kommunen är så tydlig med prioriteringen och vi hoppas att dessa
ställningstaganden kommer att vara strukturbildande i den kommande planeringen av bostäder och
verksamheter.
Under rubriken Verka för ett starkt aktivt och starkt näringsliv anges att personalintensiva
verksamheter bör koncentreras till knutpunkter för kollektivtrafiken, främst längs väg 26. Vi noterar
att kartan över kollektivtrafikstråken på sid 22 i del 2 av planförslaget är inaktuell och behöver
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uppdateras. För det planerade industriområden längs väg 26 i planförslaget finns befintlig
kollektivtrafik endast i knutpunkterna i den norra och södra delen av industriområdet.
I planförslaget står att Tidaholm ska konkurrera med de större städerna med hjälp av bra
pendlingsmöjligheter. Under rubriken Tillgänglighet nämns också möjligheten att parkera i närheten
av Tidaholms centrum som en konkurrensfördel för staden. Här saknar vi en skrivning om
tillgänglighet med kollektivtrafik och den centrala busstationen. Utifrån ovanstående skrivningar ser
vi en risk att målkonflikter uppstår när planen samtidigt beskriver att gång, cykel och kollektivtrafik
ska prioriteras framför biltrafikens behov. Här kan planen bli tydligare hur sådana eventuella
målkonflikter ska hanteras i kommande planarbeten.
Under Utveckling av infrastrukturen anges att Västtrafik arbetar med riktvärden för rimliga
gångavstånd till/från hållplats för bostads‐ och arbetsplatsområden. Här ställer vi oss frågande till
varifrån det underlaget kommer, då Västtrafik inte har några uttalade riktvärden. Det är positivt att
kommunen i översiktsplanen har en målsättning att nya bostadsområden ska planeras i närhet till
befintlig kollektivtrafik. Även turutbudet på den aktuella hållplatsen är en viktig faktor att ta hänsyn
till i planeringen.
Under rubriken Lokalförsörjning finns ställningstagandet att tillkommande skolor och förskolor bör
lokaliseras i områden intill parker eller grönområden, gärna med bilfria‐ eller gångfartszoner.
Avdelningen kollektivtrafik och infrastruktur vill uppmuntra kommunen att även ta med
möjligheterna för barn och föräldrar att transportera sig, så att närhet till befintlig kollektivtrafik
och/eller gång‐ och cykelbanor finns med vid valet av lokalisering för nya skolor och förskolor.
Det är positivt att kommunen på ett tydligt sätt prioriterar tillgängligheten till nya kultur‐ och
idrottsanläggningar med gång, cykel och kollektivtrafik.
Västra Götalandsregionen uppskattar att kommunen i sin översiktsplan tydligt redogör för
kopplingarna mellan planförslaget och regionens strategi för tillväxt och utveckling. I del 2 av planen,
Tidaholm idag saknar vi Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland under beskrivningen
av Regionala mål.
Under rubriken Pendling och kommunikation i del 2 av planförslaget anges att cirka 2 100 personer
dagpendlar från Tidaholms kommun till arbete i Jönköping, Skövde, Falköping och andra närliggande
orter. Här hade det varit önskvärt att ange hur dessa pendlingsströmmar ser ut, i riktning och
omfattning. En sådan redovisning skulle ge ett bra underlag för både kommunens egna planering och
för Västtrafik.
Det är positivt att kommunen i sitt förslag till översiktsplan synliggör vikten av
mellankommunal/delregional samverkan, vilket lyfts fram på flera ställen i del 2 av planförslaget.

Kommentar:
‐

Målet att nå 14000 invånare till år 2030 innebär en ökning på drygt 8,8% över en
tioårsperiod. En ökning på i snitt 110 invånare per år. Sett till de bostadsområden som
planeras de kommande åren, både kommunala och enskilda projekt, är det inte ett orimligt
mål att nå. Inom Tidaholms tätort, där den största tillväxten statistiskt sett väntas ske med ca
720 invånare, finns idag planerade tillkommande bostadsområden rymmande ca 590
invånare. Att under en tioårsperiod möjliggöra för ytterligare 130 invånare ser kommunen
som fullt möjligt och anger i planhandlingarna vart en sådan tillkommande

9/52

276

2021-02-05
Dnr SBN 2019/162

‐
‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐

bostadsbebyggelse anses som lämplig. Information och statistik kring målsättningen 14000
invånare kompletteras till planhandlingarna.
Kartan över kollektivtrafikstråken på sid 22 i del 2 uppdateras.
En tydligare beskrivning om tillgänglighet med kollektivtrafik och den centrala busstationen
görs i granskningshandlingarna.
Biltrafik i centrala Tidaholms kommer även i framtiden tillåtas och utgör en viktig
konkurrensfördel i regionen. Prioriteringsordningen mellan färdsätten innebär dock att gång‐
och cykeltrafiken ges företräde vid planeringen och biltrafiken kommer att tillåtas på gång‐
och cykeltrafikanters villkor.
Siffrorna ang. riktvärden för avstånd till busshållplats baserades på utredningen
Kollektivtrafik som norm – vad behöver göras? från d.v. Vägverket 2009. Värdena som anges
i utredningen anses som en god standard som kommunen vill arbeta för att nå. Däremot
uppdateras texten så att hänvisningen blir korrekt.
Möjligheten att anpassa kollektivtrafik till utbildningsmöjligheterna i Tidaholm är självklart
en viktig faktor vid val av lokalisering för nya skolor, speciellt utbildning i de högre
skolåldrarna. Vid lokalisering av förskolor prioriteras främst tillgänglighet via gång‐ och
cykelvägar.
Del 2 Tidaholm idag kompletteras i del för Regionala mål med Regionalt
trafikförsörjningsprogram.
Planhandlingen del 2 kompletteras med hur dagens pendlingsströmar för arbetspendling ser
ut.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐05‐29 Tidans vattenförbund
Tidaholms kommun gjorde tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland en inventering av
vandringshinder i Tidaholms kommun. (Länsstyrelsens rapport 2015:40 ‐ Limniska värdekärnor,
strömmande vattenmiljöer och vandringshinder i Tidan inom Tidaholms kommun). Utredningen
innehåller även förslag på fiskvägar för att åstadkomma fri vandringsväg, bl.a. då inom Tidaholms
tätort.
Kommunen bör överväga att arbeta vidare avseende de delar inom Tidaholms tätort (objekt 7 till 13 i
rapporten) där kommunen har rådighet. Detta bör kunna läggas till arbetet med det gröna stråk längs
Tidan som beskrivs i planförslaget.
Det är viktigt att på sikt minska den negativa inverkan från vandringshinder genom anläggande av
fiskvägar. Detta inte minst för att uppnå gällande miljökvalitetsnormer för vatten. I Tidaholm pågår
två samverkansprojekt där Tidans Vattenförbund/vattenråd medverkar. Dels ett arbete kring Ettaks
strömmar med syfte att förstärka den lokala öringsstammen, dels ett projekt tillsammans med
Tidaholms kommun och Tidaholms Fiskevårdsförening avseende fiskfaunan i Tidan nedströms
Tidaholms tätort. De inom projekten utförda undersökningarna indikerar att förekomsten av fisk i
Tidan är lägre än vad som kan förväntas av vattendraget.
Om kommunen avser att gå vidare med är Tidans Vattenförbund/vattenråd intresserat av att
medverka och stötta upp med det vi kan.

Kommentar:
‐

Tidaholms kommun kommer kontinuerligt arbeta med att förbättra vattenkvalitén i Tidan,
men pekar i översiktsplanen inte ut specifika åtgärder för det arbetet. Översiktsplanen
kommer därmed inte behandla på vilket sätt eller med vilka metoder konnektiviteten i Tidan
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bör förbättras. Tidan ses som ett utvecklingsstråk genom hela kommunen, där ett sätt att
utveckla ekosystemtjänster och gröna stråk kan göras med bland annat nämnd utredning.
När satsningar på åtgärder i utredningen blir aktuell ser även kommunen positivt till Tidans
vattenförbunds medverkan för ett så gott som möjligt resultat.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐06‐18 Länsstyrelsen Västra Götalands län
I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på
förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden över planförslaget har inkommit från
Energimyndigheten, Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Post‐ och telestyrelsen (PTS),
Skogsstyrelsen, Statens geotekniska institut (SGI), Svenska Kraftnät och Trafikverket. Kopior av
yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.

Kommunens nuvarande översiktsplan antogs år 1991 och behovet av en ny översiktsplan är därmed
stort. Länsstyrelsen välkomnar därför att kommunen nu tagit fram ett förslag till ny översiktsplan.
Det förslag till ny översiktsplan som kommunen tagit fram ger god överblick över de större sam‐
manhangen och den långsiktiga strukturen. Översiktsplaneförslaget innehåller tydliga prioriteringar
och ställningstaganden inom en rad områden. Kommunen har valt att fokusera på
utvecklingsinriktningar och övergripande sammanhang, vilket betyder att detaljfrågor kommer att
behöva lösas i kommande planeringsarbete. Länsstyrelsen bedömer det som rimligt angreppssätt
utifrån kommunens nytta och behov.
Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Riksintressen
Totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken)
Tidaholms kommun berörs inte av öppet redovisade riksintressen för totalförsvarets militära del
(enligt 3 kap. 9 miljöbalken), men kan beröras av riksintressen som omfattas av sekretess. Det är
därför lämpligt att i översiktsplanen ha med en generell beskrivning av riksintressen för
totalförsvarets militära del och i vilka ärenden samråd ska ske med Försvarsmakten är därför
lämpligt. Översiktsplanen behöver kompletteras med detta. För hur denna beskrivningen kan
formuleras se Försvarsmaktens yttrande.
Tidaholms kommun berörs av ett påverkansområde i form av MSA‐område2 för Karlsborgs flygflottilj.
Inom MSA‐området kan tillkommande höga objekt påverka möjligheterna till säkra in‐ och
utflygningar och således ska riksintresset. Området bör redovisas i översiktsplanen.
Vad gäller områdena för vindbruk kommer Försvarsmakten att motsätta sig etablering av
vindkraftverk i område 2 och område 3 i vindbruksplanen. Område 2 bör utgå helt ur planen, då
tillkommande vindkraftsverk i området riskerar att skada riksintressen som omfattas av sekretess. I
område 3 är etablering av vindkraft endast möjlig i delar av området. Försvarsmakten ska remitteras
alla ärenden med objekt överstigande 45 meter inom sammanhållen bebyggelse och överstigande 20
meter utanför sammanhållen bebyggelse.
Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
I översiktsplanen är det viktigt att tolka riksintresseanspråk, genom att identifiera områdets värden
och kvaliteter, för att klarlägga förutsättningar för eventuella åtgärder och möjliggöra en utveckling
som minimerar påverkan. När det kommer till riksintressefriluftsliv och Hökensås lyfter kommunen
fram att delar av området ska utgöra ett utgöra ett tyst område, samtidigt som Hökensås betydelse
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för turismnäringen också lyfts fram. Det framgår inte vad för slags exploatering eller ingrepp i miljön
som kommunen kan komma att planera för, men det skulle kunna innebära intressekonflikter.

Naturvård (3 kap. 6 § MB)
Utifrån översiktsplanens kartunderlag bedömer Länsstyrelsen att inget av utvecklingsområdena för
ny bebyggelse kommer i konflikt med riksintresse för naturvård.
Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
För att tillgodose riksintresset för kulturmiljövård uppmuntrar Länsstyrelsen kommunen att hålla fast
till den hanteringsföljd som kommunen föreslår i översiktsplanen, som bland annat tydliggör att
kulturmiljöutredningar ska tas fram för inför planläggning av områden som omfattas av riksintresse
för kulturmiljövård.
I översiktsplanen står det att kommunen vid detaljplaneläggning, bygglov och förhandsbesked
kommer att så långt som möjligt tillgodose och bevara landsbygdsmiljöer som omfattas av
riksintressen. Länsstyrelsen vill påminna om att kommunen ska säkerställa att riksintressen
tillgodoses, därtill ska allmänna intressen tas hänsyn till så långt som möjligt.
Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
I översiktsplanen föreslår kommunen ett utredningsstråk för industri längs del av väg 26. Det kan
komma konflikt med riksintresse för kommunikationer. Även utvecklingen av Ekedalen som
bostadsort kan få betydelse för riksintresset. Fler anslutningar till väg 26 riskerar att påverka
framkomligheten på vägen negativt. För att inte skada riksintresset bör utgångspunkten vara att de
verksamheter som planeras kan nås från anslutande vägar (väg 193 och väg 2874).
Energiproduktion (3 kap. 8 § MB)
Det framgår av förslaget till översiktsplan att kommunens vindbruksplan, antagen av
kommunfullmäktige år 2010, kommer att fortsätta gälla. Sedan vindbruksplanen antogs har ett nytt
riksintresse för energiproduktion (vindbruk) tillkommit, vilket framgår av översiktsplanen, men
området omfattas också av riksintresseanspråk för kulturmiljövård och naturvård. På kartan
Planförslag lyfts natur‐ och kulturvärdena fram, men kommunen gör inga tydliga avvägningar mellan
riksintressena. Kommunen bör i översiktsplanen göra tydliga avvägningar dem emellan. Om
ändamålen är oförenliga ska företräde ges åt det eller de ändamål som är lämpligast utifrån en
långsiktig hushållning med marken.
Miljökvalitetsnormer
Vatten
I förslaget till översiktsplan gör kommunen ett ställningstagande om att sträva efter att en större
andel av bostadsbeståndet ska vara anslutet till det kommunala vatten‐ och avloppssystemet. Det är
ett ställningstagande som kan medverka till att miljökvalitetsnormer för vatten följs, men det är bra
om det synliggörs på vilka fler sätt som översiktsplanen kan vara ett styrdokument för en förbättrad
vattenkvalitet. Det framgår till exempel inte hur översiktsplanen ska underlätta ställningstaganden
för områden som har sämre vattenkvalitet eller där det finns risk att miljökvalitetsnormerna för
vatten inte uppnås.
Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen samlar de mellankommunala frågorna under en
särskild rubrik för att öka översiktsplanens tydlighet. De regionala perspektiven och behovet av
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mellankommunal samordning i särskilda frågor, såsom kollektivtrafik och turism, lyfts förvisso fram i
översiktsplanen, men utspritt i handlingen.
Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion
Farligt gods
När det gäller planering i närheten till farligt godsleder är kommunen tydlig med att hänsyn ska tas
till farligt gods vid planering inom 150 meter från farligt godsleder. Det ligger helt i linje med
Länsstyrelsens policy, vilket gärna får framgå av översiktsplanen, så att det blir tydligt att policyn ska
tillämpas. Zoner om 150 meter längs med aktuella vägsträckor kan gärna markeras på karta i
översiktsplanen.
I planförslaget (del 1) och i underlagsdelen (del 2) skiljer sig redovisningarna av farligt godsleder åt,
vilket får konsekvenser för beskrivningen av planeringsförutsättningar för olika områden i
översiktsplanen. Detta behöver justeras så att rätt information finns i båda delarna av
översiktsplanen. Av Trafikverkets databas (NVDB) framgår vilka vägar som är utpekade inom
Tidaholm kommun.
Kommunen behöver också förtydliga vad som avses med att ”i de fall där bebyggelse är lokaliserad
längs transportleder ska lämpliga varningssystem finnas och trafiken ska kunna styras om till mer
lämpliga trafikleder.”. En led pekas ut, bland annat för att den oftast är den mest ”lämpliga” vägen
för transporter. Det blir konstigt om det finns rekommenderade leder som kommunen sedan väljer
att leda bort trafiken ifrån. Möjligen avser kommunen med formuleringen omledningsvägar i
samband med trafikolyckor.
Översvämning och geotekniska frågor
Kommunen gör ett tydligt ställningstagande om att kommunen i all planering ska ta hänsyn till
klimatförändringar och dess negativa effekter såsom översvämningar, ras och skred. Länsstyrelsen
anser att den skyfallskartering som kommunen avser att ta fram lämpligen tas fram innan
översiktsplanen ställs ut för granskning. På så sätt kan den utgöra ett underlag för hur ny be‐byggelse
bör lokaliseras. Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer för hantering av översvämning till
följd av skyfall. På översiktsplanenivå är rekommendationerna: ta fram skyfallskartering (gärna per
avrinningsområde), bedöm hur planerad bebyggelseutveckling kan påverkas av ett skyfall och ta fram
principiella ställningstaganden och en strategi för hur översvämningsrisken ska hanteras i
efterföljande planering.
Kommunen har tagit fram en översiktlig översvämningskartering. För de områden som särskilt har
pekats ut skriver kommunen att vidare analyser bör göras om området ska exploateras. Länsstyrelsen
vill i sammanhanget lyfta fram Länsstyrelsens rapport Stigande vatten. Den kan vara till stöd vid
bedömning av markens lämplighet sett till typ av bebyggelse som planeras i förhållande till olika
återkomsttider.
Kommunen ska ta fram en risk‐ och sårbarhetsanalys med fokus på klimatförändringar och deras
negativa effekter (översvämningar, ras, skred, torka, brand och stormar). Länsstyrelsen vill
uppmuntra kommunen att även hantera direkta och indirekta risker för kulturmiljövärden. På
webbGIS kulturarvklimat finns uppgifter som kan användas för en sådan analys.
Kommunen bör i översiktsplanen också identifiera känsliga områden och kända riskområden med
avseende på ras, skred och erosion, i synnerhet kopplat till områden med befintlig eller planerad
bebyggelse. God kännedom om förhållandena i tidigt skede är viktigt för att kunna göra strategiska
markanvändningsval. Översiktsplanen bör också innehålla ställningstagande och en strategi för hur
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dessa områden ska utredas i kommande detaljplaner eller bygglov. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) har utfört en översiktlig stabilitetskartering för Tidaholm, men den är
begränsad till vid utredningstillfället bebyggda områden.
Redovisning av planeringsförutsättningar
Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen på karta redovisar miljöfarlig verksamhet med
nödvändiga skyddsavstånd.
Förorenade områden, och rödfyrsområden, bör också synliggöras på karta. Det är viktigt att veta var
de förorenade områdena för att veta hur det är möjligt att exploatera platsen, men också för att
massor ska kunna omhändertas på ett godtagbart vis även vid andra schaktningar och
underhållsarbeten.
För de utpekade framtida bostadsområden i Tidaholms tätort har kommunen lyft fram vissa risker,
som till exempel översvämning och närheten till farligt godsleder, men kommunen behöver
komplettera beskrivningarna med att potentiellt förorenade områden kan finnas i område B och
område C.
I beskrivningarna av planeringsförutsättningarna för framtida bostadsområden i Tidaholms tätort
behöver kommunen också lyfta fram att hänsyn behöver tas till trafikbuller för område A och område
G, om närheten till avloppsreningsverket innebär några olägenheter för område B och för område F
behöver belysa aspekter som närheten till avfallsanläggning och skjutbana.
Alunskifferområden bör märkas ut där särskilda försiktighetsåtgärder kan behövas för att skydda
grundvattnet som annars kan förorenas vid läckage från alunskifferlager. I Ekedalen, som är ett
utpekat utvecklingsområde för bebyggelse, finns alunskiffer och rödfyr.
Länsstyrelsens rådgivande synpunkter ‐ övriga allmänna intressen
Nationella och regionala mål, planer och program
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att regionens utvecklingsstrategi, VG2020, är under omarbetning
och kommer ersättas under år 2020.
En ny regional kulturplan är under framtagande. Den kommer troligen vara beslutad innan
kommunen ställer ut översiktsplanen för granskning.
Social hållbarhet
Det sociala perspektivet inom hållbar utveckling uppmärksammas väl i förslaget till ny översiktsplan.
Positivt är bland annat satsningen på mötesplatser, att bostadsförsörjningsfrågan ges så stort
utrymme och att vikten av tillgänglighet lyfts fram. Det är också bra att förslaget föregåtts av en
medborgardialog, som dokumenterats och vars slutsatser lyfts in i översiktsplanen.
Om kommunen vill utveckla förslaget ytterligare kan översiktsplanen med fördel kompletteras med
ett tydligare jämställdhetsperspektiv. Det kan handla om att till exempel synliggöra skillnader på
bostadsmarknader, i resmönster och i att ha med sig trygghetsaspekter i arbetet med mötesplatser.
Ett annat sätt att utveckla förslaget är att komplettera miljökonsekvensbeskrivningen med social
konsekvensanalys. Vid satsningar på social hållbarhet – av vilka flera finns beskrivna i förslaget till ny
översiktsplan – finns risk för målkonflikter med andra intressen. Genom att lyfta fram
målkonflikterna skapas ett bättre beslutsunderlag och en ökad förståelse för de val kommunen gör i
översiktsplanen.
Sammanfattningsvis tar översiktsplanen dock väl hänsyn till social hållbarhet. Utmaningen blir att få
det sociala perspektivet att framöver genomsyra den kommunala planeringen.
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Bostadsförsörjning
Kommunen har riktlinjer för bostadsförsörjningen, antagna år 2017, som uppfyller kraven i
lagstiftningen väl. Länsstyrelsen ser positivt på att riktlinjerna för bostadsförsörjning ligger till grund
för kommunens översiktliga planering. Kommunen gör därutöver tydliga ställningstaganden kring
bostadsförsörjningsfrågor i översiktsplanen, till exempel att det ska finnas en variation av
upplåtelseformer i kommunen. Om kommunen vill utveckla översiktsplanen ytterligare i
bostadsförsörjningsfrågan kan det tydligare framgå om de förslag på nya bostadsområden som
kommunen presenterar i översiktsplanen löser de bostadsbehov som framkommer i riktlinjerna för
bostadsförsörjning.
Infrastruktur och transporter
Översiktsplanen redovisar en tydlig och bestämd prioriteringsordning mellan trafikslagen och
ställningstaganden för såväl gång‐ och cykeltrafik som kollektivtrafik och biltrafik. Kommunens
önskemål och förutsättningar beskrivs, men utmaningar och åtgärder behöver också synliggöras för
att möjliggöra genomförandet. En del av det som kommunen föreslår kan kommunen genomföra på
egen hand, men annat kräver samverkan med region eller stat. Kommunen behöver till exempel
stämma av önskemålen kring kollektivtrafik och cykelbanor med Västra Götalandsregionen och den
regionala infrastrukturplaneringen. På motsvarande sätt behöver önskemål för väg 26 behövs
stämmas av mot fyrstegsprincipen och nationell infrastrukturplanering.
Sedan en tid tillbaka har begreppet funktionellt prioriterat vägnät tillkommit. Inom Tidaholms
kommun är väg 26, väg 47 samt väg 193 utpekade i det funktionellt prioriterade vägnätet. Det bör
framgå av översiktsplanen hur kommunen förhåller sig till dessa.
Flertalet av de utpekade utvecklingsområdena i Tidaholms tätort ligger intill eller i närheten av
statliga vägar. Förutsättningar för att ansluta dessa områden till befintligt vägnät får utredas närmare
i respektive detaljplaneskede. Även vid ny bebyggelse på landsbygden kommer Trafikverket ha
synpunkter på nyskapande av anslutningar och avstånd till vägen med mera.
Kulturmiljövård
Med tydlig utgångspunkt i kommunens kulturmiljöprogram tar kommunen i översiktsplanen ett
helhetsgrepp på kulturmiljöfrågorna. Översiktsplanen preciserar ställningstaganden och
beskrivningar som tydliggör hur kulturvärdena ska hanteras i den fortsatta planeringen.
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att det finns ett behov av bättre kunskap om kulturmiljöer
från 1960‐talet och framåt. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunens kulturmiljöprogram
kompletteras med detta. Det kan tas fram i anslutning till planprojekt eller områdesvis enligt
prioriterad ordning. Särskilt utbyggnaden i Tidaholms tätort kan ställa krav på kompletterande
kunskaps‐ och planeringsunderlag.
I väntan på att områdesbestämmelser tas fram för bland annat kyrkbyarna bör kommunen överväga
att i översiktsplanen ange eventuella särskilt värdefulla kulturmiljöer enligt 8 kap. 13 § PBL.
I avsnittet som redovisar utvecklingsförslagen för Tidholms tätort kan kulturmiljödelen kompletteras
med att hänsyn också ska tas till förekomsten av fornlämningar.
Naturmiljö och områdesskydd
Kommunen har i översiktsplanen goda intentioner för utvecklingen av grön‐ och vattenområden. Det
finns dock ett behov av att kommunen i översiktsplanen förtydligar vilka principer som ska gälla för
bevarande, utveckling och förvaltning av områdena. Det kan handla om hur naturområden ska till‐
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gängliggöras utan skada naturvärden (exempelvis längs Tidan), hur områden som saknar lagligt skydd
ska förvaltas och tydliga krav på naturvärdesinventeringar inför detaljplanering.
För några av de områden i Tidaholms tätort som kommunen föreslår som framtida bostadsområden
finns naturvärden som kommunen måste ta hänsyn till i planeringen. I område C behöver utredas om
det finns skyddsvärda träd, i område E behöver nyckelbiotopen beaktas genom att lämnas orörd och
lämpligen också omgiven av en skyddszon, för område G behöver det klarläggas om strandskydd
berörs. I område D skriver kommunen att det finns höga naturvärden, men det framgår inte vad det
rör sig om för värden. Vid Hellidsberget kan konflikt uppstå mellan exploatering och natur‐ och
rekreationsvärden. Ytterligare utredningar krävs för att bedöma påverkan.
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen ska ta fram en grönstrukturplan och att kommunen har en
vilja att knyta samman kommunens naturområden i västra och i östra delen av kommunen. För det
arbetet behövs sannolikt en inventering av de ekosystemtjänster som finns i kommunen och en
analys av dessa. När kommunen ska arbeta med en grönstrukturplan rekommenderar Länsstyrelsen
att ta stöd i den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur. Genom att använda underlaget kan
kommunen beskriva värdetrakter och ekosystemtjänster, analysera brister och områden med
potential för utveckling i och mellan dessa områden, och göra ställningstaganden i planen om
användning av mark och vatten.
Kommunen skriver att en grönstrukturplan ”fungerar som en fördjupning av översiktsplanen som
kompletterar översiktsplanens ställningstaganden”.
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen behöver kompletteras med information om
artskyddsförordningen (2007:845) då det i utpekade exploateringsområden föreligger risk för konflikt
med arter som omfattas av artskyddsförordningen och som är prioriterade ur artskyddssynpunkt.
Areella näringar
Av översiktsplanen framgår att kommunen ska ta särskild hänsyn till jord‐bruksmarken vid
kommande planering. Kommunen föreslår dock samtidigt att jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse i flera olika fall och att en utredning enligt 3 kap. 4 § miljöbalken ska göras först i
kommande detaljplaner. I översiktsplanen hänvisar kommunen till en utredningssammanställning,
där kommunägd mark i direkt anslutning till Tidaholms tätort ställts mot varandra för att bedöma
platsernas lämplighet gällande bostadsutveckling. Länsstyrelsen anser att utredningen behöver
förtydligas för att utgöra ett tillräckligt underlag till översiktsplanen och hantering av
jordbruksmarken. Den alternativa utredningen uppfyller inte de krav som krävs.
I varje enstaka fall då förändrad markanvändning på jordbruksmark föreslås, krävs en utredning
enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Tidaholms kommuns översiktsplanen saknar denna utredning.
Kommunen behöver bedöma om jordbruksmarken är brukningsvärd, om den aktuella förändrade
markanvändningen är ett väsentligt samhällsintresse och visa varför förutsättningarna att ta annan
mark i anspråk inte tillfredsställande. När det gäller förutsättningarna att ta annan mark i anspråk
behöver kommunen förtydliga vilka möjliga alternativ som finns. Dessa alternativ ska inte utgöras av
jordbruksmark utan av annan mark. Det behövs alternativ till varje plats där jordbruksmark i
översiktsplanen föreslås tas i anspråk. Om det finns möjliga alternativ till jordbruksmark får inte
brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk.
Länsstyrelsen vill redan nu uppmärksamma kommunen på att om kommunen bedömer det lämpligt
att gå vidare med planering av områden på jordbruksmark är det viktigt att anpassa detaljplanerna så
att biotopskyddade objekt i största möjliga mån kan bevaras. Om jordbruksmark med generellt

16/52

283

2021-02-05
Dnr SBN 2019/162

biotopskyddade objekt planläggs ska de förlorade naturvärdena kompenseras. Kommunen kan, för
att effektivisera kommande planering, redan i översiktsplanen peka på områden lämpliga för
ekologisk kompensation.
Energi, material och teknisk försörjning
El‐ och energiförsörjning
Översiktsplanen innehåller, såväl i delen Planförslag och som Tidaholm idag, avsnitt om el‐ och
energiförsörjning. Översiktsplanens beskrivningar och analys av dagens elbehov, effekttillgång och
framtida prognosticerade behov kan utvecklas. Kommunen behöver belysa eventuell risk för att de
två regionnätsstationerna, som försörjer Tidaholm tätort med ström, översvämmas vid höga flöden.
Vatten‐ och avlopp
Kommunen har för avsikt att ta fram en VA‐plan. Länsstyrelsen rekommenderar att VA‐planen tas
fram enligt Havs‐ och vattenmyndighetens vägledning. Planeringen ska omfatta hela kommunen,
inom och utanför verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster.
Dagvatten
Kommunen har ingen dagvattenpolicy, Länsstyrelsen välkomnar därför ställningstagandet i
översiktsplanen att kommunen ska ta fram dagvattenpolicy. Länsstyrelsen ser samtidigt gärna att
kommunen redan i översiktsplanen avsätter områden för dagvattenhantering.
Reservvattentäkter
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att reservvattentäkter med tillräcklig kapacitet
bör utses. Det är viktigt bidrag till miljömålet om Grundvatten av god kvalitet.
Avfallsplan
Översiktsplanen innehåller ställningstaganden gällande avfallshantering. Det framgår dock inte om
kommunen har någon avfallsplan. Om kommunen inte har en sådan rekommenderar Länsstyrelsen
att kommunen i översiktsplanen tar ställning för att en sådan ska upprättas. Naturvårdsverket har
tagit fram föreskrifter och vägledning om kommunala avfallsplaner.
Allmänna synpunkter på kartredovisningen
Länsstyrelsen anser att kartan Områden med skydd bör revideras. Kartan är under avsnittet Påverkan
på riksintressen, vilket blir lite missvisande när den innehåller annat än riksintressen. Förslagsvis görs
kartan om till två kartor, en för riksintressen och en för övriga områden med skydd. Kartan är
dessutom inte komplett, den saknar till exempel biotopskyddsområden och områden med
naturvårdsavtal.
Miljöbedömningen
Den miljöbedömning som tagits fram belyser förslagets möjliga konsekvenser väl och presenterar
samtidigt förslag på uppföljning och fortsatt arbete. Länsstyrelsen bedömer många av förslagen som
relevanta. Kommunen behöver aktivt ta ställning till resultaten i miljökonsekvensbeskrivningen och
bedöma om fler planåtgärder behöver vidtas för att mildra den betydande miljöpåverkan som
förslaget kan antas ge upphov till.

Kommentar:
Svar och kommentarer på inkomna synpunkter från Energimyndigheten, Försvarsmakten,
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Post‐ och telestyrelsen (PTS), Skogsstyrelsen, Statens geotekniska
institut (SGI), Svenska Kraftnät och Trafikverket lämnas under respektive yttrande.
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Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Riksintressen
Totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken)
‐ Planhandlingarna uppdateras med karta för riksintressen för totalförsvaret. Svar och
kommentarer på inkomna synpunkter från Försvarsmaktens yttrande lämnas längre ner i
dokumentet.
Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
‐ Kommunen har för avsikt att utveckla turismen på Hökensås, under förutsättning att det sker
med hänsyn till direktiven för det tysta området samt de naturvärden som återfinns och är
unika för området.
Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
‐ Kommunen tydliggör i planhandlingarna att kulturmiljöutredningar ska tas fram inför
planläggning av områden som omfattas av riksintresse för kulturmiljövård.
Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
‐ Se kommentar under Trafikverkets yttrande.
Energiproduktion (3 kap. 8 § MB)
‐ Se kommentar under Svenska Kraftnäts och Energimyndighetens yttrande.
‐ Länsstyrelsen har uppmärksammat att RI för energiproduktion/vindbruk på vissa platser i
kommunen sammanfaller med RI för kulturmiljövård och naturvård, och därför efterfrågat en
tydligare avvägning dem emellan. Om en avvägning behöver göras mellan riksintressena är
kommunens intention att RI för kulturmiljövård och naturvård kommer prioriteras, då dessa
bedöms vara mer platsspecifika.
Miljökvalitetsnormer
Vatten
‐ Kommunen har för avsikt att samtliga utvecklingsområden som kräver planläggning skall
kunna anslutas till det kommunala vatten‐ och avloppsnätet. På så sätt säkerställs en
långsiktigt hållbar hantering av avloppsvatten samt dricksvatten av god kvalité. För
bebyggelse som inte omfattas av detaljplan säkerställs att MKN uppfylls i bygglovet.
Översiktsplanen kompletteras med text kring detta.
Mellankommunala frågor
‐ Mellankommunala frågor finns med som en egen rubrik i del 2 – Tidaholm idag. Kommunen
samlar mellankommunala frågor under en rubrik även i planförslaget, enligt Länsstyrelsens
rekommendation.
Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion
Farligt gods
‐ Kommunen tydliggör i ÖP‐handlingarna att Länsstyrelsen policy ska följas.
‐ Planhandlingarna i del 1 och del 2 justeras så att samma informationer om farligt gods
framgår av dem.
‐ Formuleringen av texten angående omledningsvägar justeras.
Översvämning och geotekniska frågor
‐ En kommunövergripande skyfallsutredning har tagits fram och ställs ut i samband med
granskning av ÖP. Resultatet från skyfallskarteringen införlivas i Översiktsplanen.
‐ Kommunen har de kommande åren avsatt pengar för att arbeta vidare med arbetet kring
klimatrelaterade risker. Målet är att ta fram en risk‐ och sårbarhetsanalys med fokus på
klimatförändringar och deras negativa effekter (översvämningar, ras, skred, torka, brand och
stormar). Förslag till ÖP kompletteras också med ställningstagande att planerade
utvecklingsområden ska utredas vidare gällande klimatrelaterade risker i kommande
detaljplaner och bygglov.
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Som ett komplement till det kulturmiljöprogram som kommunen har tagit fram under 2018‐
2020 har även ett tillägg upprättats, som belyser eventuella klimatrelaterade direkta och
indirekta risker på de kulturmiljöer som programmet berör.
Redovisning av planeringsförutsättningar
‐ För utvecklingsområde Ekedalen kompletterar kommunen beskrivningen om närhet till
rödfyrs‐ och alunskiffersområden.
‐ Kommunen kompletterar planbeskrivningen för utvecklingsområde A, B, C och G, gällande
potentiellt förorenade områden, hänsyn till trafikbuller, närhet till avloppsreningsverket samt
närhet till skjutbana.
Länsstyrelsens rådgivande synpunkter ‐ övriga allmänna intressen
‐ Bostadsförsörjning – Tidaholms kommuns bostadsstrategiska program kommer att revideras
under 2021 och uppdateras då efter mål satta i ÖP om 14000 invånare.
‐ Infrastruktur och transporter – Svar och kommentarer kring infrastruktur och framtida
utveckling kring väg 26 lämnas under Trafikverkets yttrande längre ner i
samrådsredogörelsen.
‐ Kulturmiljövård – Parallellt med översiktsplanen har kommunen tagit fram ett
kommunomfattande kulturmiljöprogram där en inventering av kommunens alla befintliga
kulturmiljöer har gjorts, samt en bedömning om eventuella nya kulturmiljöområden från
1960‐talet och framåt. Översiktsplanen kommer inte peka ut nya kulturmiljöer som inte
fastställs i nämnd utredning.
‐ Naturmiljö och områdesskydd ‐ kommunen förtydligar i översiktsplanen vilka principer som
ska gälla för bevarande, utveckling och förvaltning av områdena. Texten om
utvecklingsområdena i Tidaholms tätort kompletteras.
‐ Areella näringar –
‐ Ställningstagande kring utveckling av tätorterna samt landsbygden kompletteras med
följande ställningstagande för jordbruksmark: ”När jordbruksmark tas i anspråk för
exploatering intill tätort, ska det ske på ett markeffektivt sätt, för att åstadkomma en
utveckling med stor samhällsnytta”.
‐ För områden där förlust av jordbruksmark är en förutsättning för exploatering, ska
kommunen i planprocessen utreda vilka kompensationsåtgärder som blir aktuella för
området. Kompensationsåtgärder kan vara återskapande av den aktuella biotopen eller
naturvärden i direkt närhet till expansionsområdet, eller på annan mer lämpad plats inom
kommunen. Kompensationsåtgärd kan även vara återskapande av annan biotop med
motsvarande höga naturvärden, eller att möjliggöra för en etablering av en motsvarande
biotop med höga naturvärden, i direkt närhet eller på annan lämplig plats inom kommunen.
Gällande objekt med generellt biotopskyddade objekt, ska samråd med länsstyrelsen ske inför
val av kompensationsåtgärd.
‐ Energi, material och teknisk försörjning
o El‐ och energiförsörjning – Se svar under bl a Energimyndighetens yttrande nedan.
o Dagvatten – Kommunen kommer att ta fram en dagvattenpolicy i samband med VA‐
plan. I de fall en anvisad plats för gemensam dagvattenhantering inte anvisats av
kommunen, skall tillkommande dagvatten till följd av planläggning fördröjas och
omhändertas inom fastighet.
o Avfallsplan – Kommunen har en renhållningsordning inklusive avfallsplan antagen i
kommunfullmäktige 2013‐03‐25. Kommunens långsiktiga mål är bland annat att
stimulera till källsortering och kompostering.
‐ Allmänna synpunkter på kartredovisningen – Kommunen gör om kartan Områden med
skydd till två kartor och kompletterar dem.
‐ Miljöbedömningen – MKB uppdateras i samband med granskningshandlingarna.
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Övriga synpunkter noteras.

2019‐06‐18 Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Jönköpings län har inget att erinra mot det som föreslås i översiktsplanen.

2019‐06‐18 Statens geotekniska institut (SGI)
SGI noterar att de geotekniska säkerhetsfrågorna kring skred och ras har uppmärksammats i planen
och att hänsyn tas till klimatförändringar och dess negativa effekter såsom översvämningar, ras och
skred. översvämningsförebyggande åtgärder, t. ex. uppfyllnader och vallar, kan medföra geotekniska
konsekvenser vilket också måste beaktas.
God kännedom om geotekniska förutsättningar och eventuella geotekniska riskområden är viktiga
utgångspunkter vid strategiska val av markanvändning. I en översiktsplan bör därför eventuella
riskområden tydligt redovisas, förslagsvis på kartor, och en strategi tillfogas planen över hur dessa
områden skall utredas i samband med framtida detaljplaner eller bygglov.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utfört en översiktlig stabilitetskartering för
Tidaholm. Observera dock att MSB:s översiktliga kartering över stabilitetsförhållandena är begränsad
till vid utredningstillfället bebyggda områden. Det kan således finnas andra områden med
förutsättningar för skred.
SGI vill aven upplysa om att översiktsplaner som påbörjas efter 1 augusti 2018 ska enligt PBL redovisa
kommunens syn på risken för skador på den befintligt byggda miljon till följd av klimatrelaterade
olyckor som till exempel översvämning, ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan minska
eller upphöra. SGI rekommenderar att ÖP kompletteras med en sådan redovisning.
SGI vill trycka på att det i samband med detaljplanering alltid ska utföras bedömning av ras, skred och
erosion i enlighet med PBL. Vi vill också framhålla vikten av att vid provning av markens lämplighet
för avsett planändamål måste livslängden hos bebyggelse, anläggningar etc. vara utgångspunkten
och därför behöver förväntade effekter av ett förändrat klimat beaktas.
SGI har i ett regeringsuppdrag om harmonisering av statligt framställda planeringsunderlag avseende
ras, skred och erosion tillsammans med bl.a. MSB och SGU tagit fram en Vägledning ras, skred och
erosion (http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi‐vagledning/sgi‐vl .pdf. Underlagen
finns åskådliggjorda i en kartvisningstjänst: https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/.
Informationen är från geoteknisk synpunkt värdefull vid strategiska val av lämplig markanvändning.
För ytterligare information om, bland annat, hur geotekniska säkerhetsfrågor bör hanteras i
planprocessen, se följande film: https://www.youtube.com/watch?v=Aldfd98UopU

Anledningen till våra synpunkter är att vi allmänt anser att information om nämnda frågeställningar
är av värde för en översiktsplan eftersom det är viktigt att tidigt uppmärksamma eventuella
geotekniska riskfaktorer och svårigheter vid strategiska val av framtida markanvändning.

Kommentar:
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Kommunen har sedan samrådet kompletterat handlingarna med en kommunövergripande
skyfallsutredning. De områden som enligt skyfallskarteringen riskerar eventuella skador vid
ihållande regn har specificerats i planförslaget och text om detta kompletterats.
Den stabilitetskartering som MSB tog fram för Tidaholms tätort är fortfarande relevant, då
endast en mindre utbredning bebyggelse tillkommit sedan utredningens framtagande. I det
fall planerade bebyggelseområden inte omfattas av karteringen ska detta utredas i samband
med framtida detaljplaner eller bygglov. Text kring detta kompletteras planförslaget.
ÖP‐förslaget kompletteras med ställningstagandet ”Planerade utvecklingsområden ska
utredas vidare gällande klimatrelaterade risker i kommande detaljplaner och bygglov.”.
Handlingarna kompletteras även med en redovisning av kommunens syn på risken för skador
på den befintligt byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor som till exempel
översvämning, ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan minska eller upphöra.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐06‐18 Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende. Skogsstyrelsen yttrar sig endast i
frågor som rör myndighetens ansvarsområde som sektorsmyndighet för skog och skogsbruk.
I eller i direkt anslutning till det föreslagna utvecklingsområdet E finns en registrerad nyckelbiotop.
Exploatering av mark med höga naturvärden bör undvikas.
I översiktsplanen saknas begreppet nyckelbiotop förutom att det namns i utvecklingsområde E.
Nyckelbiotoper ger kommunen bra vägledning om var det finns höga naturvärden. Dels för
bevarande och skydd och dels var exploatering bör undvikas.
Kartan med skyddade områden saknar biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. Även
nyckelbiotoper är lämpligt att ha med även om det ar en inventering av områden med höga
naturvärden och inte räknas som formellt skyddad mark.
En förklarande text om kommunens skyddade områden saknas.
Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, t.ex. nyckelbiotoper och skyddade skogsområden finns
på www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. Dessa register fylls kontinuerligt på med nya områden.

Kommentar:
‐

‐

Översiktsplanens karta över skyddade områden kompletteras med en karta för bland annat
biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. Översiktsplanens planeringsnivå är dock
övergripande, och för våra tänkta utbyggnadsområden utreds specifika förutsättningar
vidare under en framtida planläggning.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐06‐18 Svenska Kraftnät
Transmissionsnätet och Tidaholms kommun
I Tidaholms kommun återfinns inga transmissionsnätsanläggningar. Dock återfinns
regionnätsanläggningar. Svenska kraftnät är elberedskapsmyndighet och innehar elsystemsansvar.
Affärsverket är också totalförsvarsmyndighet och föreliggande yttrande läses utifrån dessa
ansvarsområden. Nedan följer information och planeringsunderlag för kommunal översiktlig
planering utifrån Svenska kraftnäts ansvarsområden och behov.
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Planeringsförutsättningar för Tidaholms kommun
Svenska kraftnät ser att distributionsnätet är en lika självklar del i en översiktsplan som annan
infrastruktur, exempelvis vägar och vatten. Elsystemets behov är en mellankommunal fråga, en
beredskapsfråga, en säkerhetsfråga och berör de statliga intressena då elsystemets mark‐ och
vattenanspråk kan vara ett allmänt intresse inom både eldistribution och för det svenska
totalförsvaret.
Vi anser att det är kommunens ansvar att inom sitt mandat och rådighet söka säkerställa elsystemets
behov, då det är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle i såväl fred, kris som krig. Det
ligger bland annat inom ansvarsområdet för beredskapsplanering, rusta samhället inför förutspådda
klimatpåverkningar samt inom ramen för den lagreglerade kommunala energiplaneringen att
säkerställa en god planering avseende elförsörjning om en grundläggande samhällsfunktionalitet och
elberedskap ska säkerställas. Svenska kraftnät önskar att totalförsvarets‐ och beredskapens elbehov
belyses i den kommunala översiktsplaneringen, i den mån det är lämpligt ur säkerhetssynpunkt. I och
med en förändring i Ellagens nomenklatura kallar vi numera stamnätet för el för transmissionsnätet.
Bemötande av förslag på översiktsplan
Vi ser inte att föreliggande plan synliggör elsystemet i sina kartor, vi ser vidare inte en analys av
dagens elbehov, effekttillgång och framtida prognosticerade behov. Vi kan konstatera att det ser ut
som att de två regionnätsstationer som strömförsörjer Tidaholms tätort riskerar att hamna under
vatten vid beräknat högsta flöde i Tidan. Det är önskvärt att detta belyses och att man förebygger
samt planerar för vad det kan komma att innebära för kommunen och dess innevånare. Vi ser inte
att föreliggande plan nämner elberedskapen i kommunen.
Svenska kraftnät ser brister i föreliggande plan enligt ovan påpekade synpunkter.
Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via
Geodataportalen (www.geodata.se) som WMS eller som en shapefil. Informationen innehåller den
geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stationsområden.
Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc) och
spänningsnivå för våra ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska
anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket Svenska
kraftnät”.
För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet för el
hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2018 — 2027. Detta dokument finns publicerat på vår
webbplats, www.svk.se

Kommentar:
‐
‐
‐

‐

Enligt kommunens observation berörs inte Tidaholms kommun av det nationella stamnätet
och finns heller inte med i planerade ledningsdragningar i dagsläget.
Underlaget om dagens och prognosticerade elbehov för att möta den förväntade
befolkningsökningen belyses i planhandlingarna.
Resonemang kring hur kommunen ska förebygga eventuella översvämningsrisker kring våra
befintliga regionnätsstationer kommer att ingå i det arbete med klimatanpassningar som
kommer att påbörjas under 2020. Risker, konsekvenser och eventuella förbyggande åtgärder
på specifika objekt berörs där.
Övriga synpunkter noteras.
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2019‐06‐18 Post‐ och Telestyrelsen
Regeringen presenterade i oktober 2011 sin digitala agenda för Sverige. Det övergripande målet i
agendan är att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. År 2016
presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025” där det kortsiktiga
målet är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. På
längre sikt är målen att 98 procent av alla hushåll och företag i hela Sverige bör ha tillgång till minst 1
Gbit/s senast år 2025 samt att det bör finnas tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där
människor normalt befinner sig senast år 2023.
En robust och välutbyggd it‐infrastruktur är viktig för att trygga välfärden. It är en central
infrastruktur som ligger till grund för många andra områden. En välfungerande och utbyggd it‐
infrastruktur ger goda förutsättningar för bland annat näringslivsutveckling, sysselsättning, forskning
och innovationer, vård och omsorg, miljö och klimat, utbildning och kompetensförsörjning samt
social delaktighet. Av denna anledning anser vi även att it‐infrastrukturen måste in i
samhällsplaneringsprocessen på regionnivå samt i alla kommuner. Om inte it‐infrastruktur beaktas i
samhällsplaneringen finns risken att de tjänster som är beroende av infrastrukturen inte når ut till
användarna. Lagändringen i Plan‐ och bygglagen (PBL) från maj 2011, stärker även detta.
PTS har inte tillgång till detaljinformation om hur operatörer och andra ledningsägare utformar sina
nät utan hänvisar till de operatörer och ledningsägare som blir berörda inom aktuellt område för
ytterligare information.
I detta fall kan det vara lämpligt att kontakta nationella bredbandsaktörer samt aktuella regionala
och lokala bredbandsaktörer. Kommunen bör ha en förteckning över vilka befintliga ledningsägare
som blir berörda eller liknande funktion. Exempelvis bredbandskoordinatorer bör ha information om
potentiella ledningsägare gällande elektroniska kommunikationer.
Sedan december 2010 finns ett system för begäran om ledningsanvisning, ”ledningskollen.se”. För
att identifiera vilka som är berörda ledningsägare kan en förfrågan skickas via
https://www.ledningskollen.se/
PTS har i tidigare skrivelse (med hemlig bilaga 2012‐01‐23 dnr: 03‐16005) till respektive länsstyrelse
lämnat uppgifter om teleanläggningar som är att anse som riksintressen i enlighet 3 kap 8 §
miljöbalken och 2 § p. 9 förordningen (1998:896) om hushållning med mark‐ och vattenområden
m.m.
Om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa fall påverka mottagningen av
radiosignaler på ett negativt sätt, speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. PTS rekommenderar
därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftbolag och de radiolänkoperatörer som
blir berörda av vindkrafts‐etableringen för respektive område för att minimera störningsriskerna.
Inför ett sådant samråd kan PTS bidra med information om vilka de berörda radiolänkoperatörerna
är.

Kommentar:
‐

‐

För framtida planläggning eller påtänkt etablering av vindkraft tar kommunen kontakt med
bredbandsaktörer och samordnare för samråd. Detta tas med inför planerat arbete med
revidering av Vindbruksplanen. Planhandlingar kompletteras med framtida behov av
elektroniska kommunikationer.
Övriga synpunkter noteras.
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2019‐06‐18 Försvarsmakten
Försvarsmakten har följande synpunkter i rubricerat ärende.
Beskrivning av riksintressen för totalförsvarets militära del
Försvarsmakten saknar en beskrivning av riksintressen för totalförsvarets militära del i
översiktsplanen. Tidaholms kommun berörs förvisso inte av några öppet redovisade riksintressen
men kan beröras av riksintressen som omfattas av försvarssekretess. En generell beskrivning av
riksintressen för totalförsvarets militära del och i vilka ärenden samråd ska ske med Försvarsmakten
är därför lämpligt. Nedan följer ett förslag:
Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall
redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings‐ och skjutfält
och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De
senare har oftast koppling till spanings‐, kommunikations‐ och underrättelsesystem. Huvuddelen av
Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintressena.
I Tidaholms kommun finns inga riksintressen som kan redovisas öppet. Inom kommunen kan de
riksintressen som inte redovisas öppet framför allt påverkas av uppförandet av höga byggnadsobjekt
så som master och vindkraftverk. Hela kommunens yta är därför samrådsområde för objekt högre än
20 m utanför, och högre än 45 m inom, sammanhållen bebyggelse (enligt Lantmäteriets
översiktskarta i skala 1:250 000). Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på
remiss till Försvarsmakten. Informationen används också som förberedelse för införandet av höga
objekt i landets flyghinderdatabas.
Tidaholms kommun berörs av ett påverkansområde i form av ett MSA‐område för Karlsborgs
övningsflygplats. MSA står för minimum safe altitude och representerar en lägsta tröskelhöjd för
säker in‐ och utflygning till flygplatsen. Inom MSA‐området kan tillkommande höga objekt påverka
möjligheterna till säkra in‐ och utflygningar och således skada riksintresset. Området bör redovisas i
kommunens översiktsplan. Mer information finns i Försvarsmaktens riksintressekatalog.
Försvarsmakten tillhandahåller även shapefiler.
Vindkraft
Försvarsmakten har analyserat de områden för vindbruk som föreslås i kommunens vindbruksplan.
Utgångspunkten är fortsatt att Försvarsmakten ska remitteras alla objekt överstigande 45 meter
inom sammanhållen bebyggelse och 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse enligt
Lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 000. Försvarsmakten kan däremot redan i förväg meddela
att Försvarsmakten kommer att motsätta sig etablering av vindkraftverk i område nr 2 och nr 3 i
vindbruksplanen. Område nr 2 bör helt utgå ur vindbruksplanen då tillkommande vindkraftsverk i
området riskerar att skada riksintressen som omfattas av försvarssekretess. I område nr 3 är
etablering av vindkraft endast möjligt i delar av området.
I övrigt har Försvarsmakten inget att erinra.

Kommentar:
‐

En generell beskrivning av riksintressen för totalförsvarets militära del och i vilka ärenden
samråd ska ske med Försvarsmakten införs i planhandlingarna enligt föreslagen text. MSA‐
område för Karlsborgs övningsflygplats redovisas i en karta.
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‐

‐

Tidaholms kommun kommer under 2021‐22 att revidera Vindbruksplanen ‐ Tematisk
översiktsplan för vindbruk, Tidaholms kommun, antagen av KF 28 sept 2010. I samband med
det arbetet kommer ställning tas till om något eller några av våra utpekade områden
eventuellt bör revideras. Försvarsmakten är då en av våra samrådsparter.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐06‐18 Energimyndigheten
Översiktsplanen hänvisar till kommunens vindbruksplan antagen år 2010. Vindbruksplanen innehåller
tydliga avvägningar mellan olika intressen, men sedan vindbruksplanen togs fram har en uppdatering
av riksintresse för vindbruk gjorts. Detta gör att ett riksintresseområde för vindbruk numer finns i
kommunen på gränsen mot Falköpings kommun. Energimyndigheten ser positivt på att det nya
riksintresseområdet nämns i översiktsplanen, men efterfrågar att tydliga avvägningar görs gentemot
detta riksintresse. Riksintresseområdet är sedan tidigare inte utpekat som ett prioriterat område i
vindbruksplanen. Energimyndigheten uppmuntrar således kommunen att se över sina avvägningar
och väga in riksintresset för vindbruk gällande detta område.
Vidare anser Energimyndigheten att kommunen i översiktsplanen bör hänvisa till Sveriges mål om ett
100 procent förnybart elsystem till 2040 i handlingen. En ökad elproduktion från förnybara
energikällor är ett nationellt intresse som måste få tillgång till mark‐ och vattenområden.
Energimyndigheten vill här lyfta fram vikten av att möjliggöra en resurseffektiv utbyggnad av
förnybar energiproduktion. En viktig aspekt av en resurseffektiv utbyggnad av vindkraften är att den
behöver få tillgång till områden med goda vindlägen, detta leder till mer elproduktion per
vindkraftverk och till en högre kostnadseffektivitet.

Kommentar:
‐
‐
‐

Som nämnts tidigare i samrådsredogörelsen så kommer Tidaholms kommuns vindbruksplan
att revideras. Eventuella revideringar tas med i det arbetet.
Planhandlingarna del 2 ‐ Förutsättningar kompletteras med hänvisningen till Sveriges mål om
ett 100 procent förnybart elsystem till 2040.
Övriga synpunkter noteras.

Kommunala förvaltningar
2019‐05‐13 Mullsjö kommun
Kommunstyrelsen beslutar:
‐ att tillägga att vid större industrietableringar och vindkraft närmare än 1 km från
kommungränsen, ska samråd ske med Mullsjö kommun, boende och markägare och
‐ att för övrigt inget ha att invanda om samråd gällande översiktsplan för Tidaholms kommun.

Kommentar:
Noteras.

2019‐05‐16 Kultur‐ och fritidsnämnden, Tidaholms kommun
Sammanfattning av ärendet
År 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Tidaholms kommun.
Grundtanken med översiktsplanen är att ge vägledning och ange en riktning för hur den fysiska
miljön i form av mark, vatten och bebyggelse i kommunen ska planeras ur ett långsiktigt perspektiv. I
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Tidaholms fall år 2030. Kommunstyrelsen beslutade 2019‐03‐06 att godkänna översiktsplan för
Tidaholms kommun ”ÖP2030” för samråd. Samråd om den nya översiktsplanen pågår den 25 mars till
den 2 juni.
Kultur‐ och fritidsnämnden menar att det är en väl utarbetad översiktsplan och ser med tillförsikt
fram emot att Tidaholms kommun ska få en aktuell översiktsplan att arbeta enligt.
Nedan följer några kommentarer till föreliggande översiktsplan med perspektiv på kultur, fritid och
turism:
I del 1 – planförslag beskrivs effekter av ett befolkningsmål och att det innebär krav på att bygga
idrotts‐ och kulturanläggningar (sid 5 och 32). Kultur‐ och fritidsnämnden delar inte den analysen.
Det är redan hög tillgång i befintliga anläggningar och därför saknas behov av utökning även med ett
ökat invånarantal. Däremot kan ett sikte på en ökad befolkning sätta fokus på att vara en attraktiv
kommun för såväl nuvarande som potentiella invånare i Tidaholm. Nämnden menar även att det
saknas behov av att utveckla fler kulturvandringsleder, däremot finns efterfrågan på cykelleder.
På flera ställen nämns det blågröna stråket – Tidan, genom Tidaholms tätort. Kultur‐ och
fritidsnämnden delar målet att det ska vara ett obrutet stråk, som förstärker Tidans roll (sid 20, 32
och 36). Nämnden vill göra ett tillägg om att stråket även ska knytas samman med Tidaholms
camping och Ånastigen.
Kultur‐ och fritidsnämnden ser positivt på ett bra och effektivt samnyttjande av kommunala lokaler
samt att tillkommande idrottsverksamhet lokaliseras till idrottsområdet på Rosenberg (sid 31 och
32).
I avsnittet om landsbygd menar kultur‐ och fritidsnämnden att de två första punkterna (sid 23):
• ”Tidaholms landsbygd ska vara en levande del av kommunen med plats för boende, arbete och
fritidsaktiviteter.
• Vid planering på landsbygden krävs alltid en genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och
bevarande av kulturmiljöer landskapsbild och naturvärden för rekreation och friluftsliv”.
är mycket bra, men under rubriken verksamhetsutveckling kan även kulturella och kreativa näringar
läggas till. Även gällande utbyggt fibernät och bredband har detta stor betydelse för de kulturella och
kreativa näringarna på landsbygden (sid 5 och 39).
I avsnittet om infrastrukturen (sid 26) instämmer kultur‐ och fritidsnämnden i att det är en viktig
fråga att underlätta resande med kollektivtrafik till och från arbete och skola, men nämnden vill även
betona vikten av goda kommunikationer och infrastruktur för besökare som vill resa till populära
besöksmål och friluftsområden. Frågan om tillgänglighet, infrastruktur och kommunikation har även
bäring på allas rätt att delta, t ex i fritidssysselsättningar, i synnerhet gäller detta barn och unga.
Kultur‐ och fritidsnämnden ställer sig helt bakom prioriteringen av säkra gång‐ och cykelvägar samt
att sträckan till Ekedalen prioriteras. I avsnittet om Biltrafik (sid 29) har kultur‐ och fritidsnämnden
ett önskemål om tillägg av tidsbegränsade p‐platser vid besöksanläggningar såsom Saga, Vulcanön
och Turbinhusön för att skapa större tillgänglighet för besökare.
Det är önskvärt att man förklarar innebörden av gröna stråk mellan naturområdena på Hökensås och
Platåbergen (sid 6–7). Den beskrivning som kommer 30 sidor senare skulle kunna vara lite mer
uttömmande än; ”Grönstråken i form av exempelvis promenadvägar fyller vidare en mycket viktig
funktion som spridningskorridorer för växt‐ och djurlivet och för att stärka kopplingar för gående och
cyklister” (sid 35).
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Kultur‐ och fritidsnämnden instämmer i avsnitten om ”skydd för riksintressen och kulturmiljöer” och
”skydd för Hökensås och friluftsliv” att bevarande av kulturmiljöer och områden för friluftslivet ska
vara viktiga hänsynstaganden vid nybyggnation och planering (sid 5, 40 och 41).
Kultur‐ och fritidsnämnden menar att det är av stor vikt att en kommande risk‐ och sårbarhetsanalys
för extraordinära händelser även fokuserar på de klimatrisker som hotar några av kommunens mest
värdefulla kulturhistoriska miljöer på öarna i Tidan (sid 44).
Vidare i del 2 – Tidaholm idag menar kultur‐ och fritidsnämnden att man gärna kan nämna det rika
föreningslivet i de mindre orterna på landsbygden, men att det blir märkligt att bara två föreningar
namnges och pekas ut specifikt – Fröjereds IF (sid 18) och Folkabo IK (sid 17). Antingen borde fler
föreningar finnas med eller ingen förening namnges. Att föreningslivet har en stor och viktig
betydelse råder det ingen tvekan om.
I avsnittet om turism (sid 27) bör siffrorna avrundas. Även om exakta siffror redovisas i statistiken så
finns alltid en felmarginal. Fokus bör vara på att antalet gästnätter ökade.
Slutligen instämmer kultur‐ och fritidsnämnden i sammanfattningen av konsekvenser av
planförslaget i Miljökonsekvensbeskrivningen (sid 31). Kultur‐ och naturturism är de starkaste
faktorerna som Tidaholm har när det gäller att stärka sin attraktivitet inom besöksnäringen.
Nämnden har även tidigare yttrat sig positivt över det mycket fina kulturmiljöprogram som tagits
fram i samband med arbetet kring Översiktsplanen. Nämnden menar att programmet och planen
kommer att ha en stor positiv betydelse för kommunens kulturmiljövärden. Nämnden ställer sig även
positiv till de förslag på uppföljning och fortsatt arbete som redovisas, i synnerhet att
områdesbestämmelser upprättas för kyrkbyarna på landsbygden (sid 47).
Sammantaget en översiktsplan som beskriver ett nuläge och framtida utveckling på ett lättillgängligt
och klart sätt.
Kultur‐ och fritidsnämnden har i ovanstående utredning pekat på några punkter där förtydligande
vore bra, i några fall föreslagit kompletteringar och kommenterat planen.
Kultur‐ och fritidsnämndens beslut
• Kultur‐ och fritidsnämnden beslutar att lämna ovanstående punkter som yttrande till
Översiktsplan 2030 för Tidaholms kommun.

Kommentar:
‐
‐

‐

‐
‐

Text kring nybyggnation av idrottsanläggningar revideras.
Ang. de gröna stråken mellan plåtbergen och Hökensås så är tanken inte att styra
utvecklingen till specifika åtgärder. Istället ligger fokus på att uppmuntra till åtgärder som på
olika sätt kan skapa samband mellan områdena. Samband kan gälla såväl tillgänglighet för
medborgarna i form av leder, som för djur‐ och växtlighetens möjlighet att utvecklas i
sammanhängande natur‐ och vattenområden.
Som ett komplement till det kulturmiljöprogram som kommunen har tagit fram under 2018‐
2020, har även ett PM upprättats, som belyser eventuella klimatrelaterade direkta och
indirekta risker på de kulturmiljöer som programmet berör.
Övriga redaktionella ändringar i texten görs enligt Kultur‐ och fritidsnämndens synpunkter.
Övriga synpunkter noteras.
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2019‐05‐28 Falköpings kommun
Yttrande
De delar som direkt berör Falköpings kommun gällande mark‐ och vattenanvändningen är de
bestämmelser som går över kommungränsen i kartan för Tidaholms kommuns översiktsplan, men
även ställningstaganden kring riksintresseområden som sträcker sig över kommungränserna samt
viktiga pendlingsstråk och kommunikationer.
I Tidaholms översiktsplan är det områden utpekade med höga natur‐ och kulturvärden,
pendlingsstråk och områden för vindkraft närmast gränsen mot Falköpings kommun. Detta
överensstämmer till stora delar med Falköpings kommuns översiktsplan där stora områden omfattas
av naturområden och landsbygd samt viktiga transportsamband. Vad gäller vindkraft har Falköpings
kommun olika prioritet utmed gränsen mot Tidaholms kommun där vissa områden omfattas av stor
restriktivitet medan andra kan omfattas av enstaka vindkraftverk samt är sekundära områden för
vindkraft. Falköpings kommun har inte något utpekat område mot Tidaholms kommun med högsta
prioritet för vindkraft. I de fall det kan bli aktuellt med vindkraftsetableringar i lägen nära
kommungränsen till Falköping bör en samverkan och dialog kring ärendet ske.
I den första delen av Tidaholms kommuns översiktsplan framgår att de ser stora vinster med
närheten till bland annat Falköping både för en ökande befolkning i Tidaholms kommun men även för
en utveckling av näringslivet. Av översiktsplanen framgår att det i och med detta är väsentligt att
pendlingen och kollektivtrafiken mellan Tidaholm och Falköping är välfungerande. Samtidigt saknas
en tydlighet kring hur samverkan kring dessa frågor är tänkt att ske mellan Tidaholms och Falköpings
kommuner.
I den andra delen av översiktsplanen, "Tidaholm idag", beskrivs i stort sett förutsättningarna och
nuläget i Tidaholms kommun. Det är även i denna del som de mellankommunala frågorna finns
representerade. Frågor som Falköpings kommun ser positivt på samverkan kring och som vore
önskvärt att se hur Tidaholms kommun ser på är bland annat samverkan kring räddningstjänsten
(Samhällsskydd Mellersta Skaraborg), utveckling av Konstnatten och samsyn kring hantering av de
riksintressen som sträcker sig över kommungränserna.
Falköpings kommun ser det som positivt att Tidaholms kommun upprättar en ny översiktsplan som
sträcker sig fram till 2030 och ser möjligheter till samsyn och samverkan kring flera områden och
frågor framöver.
Förvaltningens bedömning
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsbestämmelser § 6.8 får kommunstyrelsens
arbetsutskott besluta om yttrande över planer för grannkommuner. Därför föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ovanstående yttrande på
Tidaholms kommuns förslag till översiktsplan 2030.

Kommentar:
‐
‐

Tidaholms kommun kommer att genomföra samråd om vindkraftplacering i närheten av
Falköpings kommuns gräns om det blir aktuellt.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐05‐29 Folkhälsorådet, Tidaholms kommun
Allmänna förstärkanden ur folkhälsosynpunkt:
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Utgångspunkten för diskussionen är att översiktsplanen är ett viktigt dokument för utvecklingen av
den fysiska miljön i kommunen, vilken skapar förutsättningar för en bättre folkhälsa. Dokumentet
lyfter i alla sina delar, inte enbart den om folkhälsa, utveckling som påverkar befolkningens hälsa på
positiva sätt.
Folkhälsorådet vill skicka med några tankar utifrån Världshälsoorganisationens (WHO) arbete för
hälsofrämjande stadsplanering, Healthy cities, som understryker följande:
• En blandning av bostadstyper, så som hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor, attraherar
människor i olika skeden av livet och skapar mångfald och inkludering.
• Naturliga flöden genom gång‐ och cykelstråk och mötesplatser skapar en nätverkande stad.
Mötesplatser är platser där en vill stanna, som människor gör till sina och som skapar
identitet, t ex genom kultur. Där finns möjlighet att vila, leka och möta andra.
• Omgivningar som gynnar fysisk aktivitet gör det enkelt att göra hälsosamma val, till exempel
genom att tillgängliggöra och lyfta fram vägar för cykling och gång som färdmedel, och att
skapa fler möjligheter till vardagsmotion och lek där människor vistas.
• Omgivningar som gynnar trygghet, till exempel genom öppna belysta ytor och låga buskage,
får fler människor att vilja vistas ute.
• Gröna omgivningar som park och natur skapar möjlighet till återhämtning. Personer som bor
nära gröna områden använder dem mer ofta, vilket skapar effekter även för fysisk aktivitet.
Specifika synpunkter:
Med hänvisning till ovan nämnda punkter kring en hälsofrämjande stadsplanering har folkhälsorådet
följande specifika synpunkter utifrån samrådshandlingarna:
• Avsnitt om bostadsförsörjning (s. 16): det konstateras att kommunens befolkning växer,
vilket beror delvis på demografiska förändringar, bland annat det faktum att fler personer
blir äldre. Detta ökar inte bara efterfrågan på bostäder men också en annan typ av bostäder,
t ex trygghetsboende eller liknande boendeform med hög tillgänglighet.
• Avsnitt om utveckling av tätorterna (s. 17): i avsnittet står att ”Det ska finnas en blandning av
olika upplåtelseformer, hustyper, hushöjder och olika arkitektoniska uttryck”. Det är positivt
att en blandning av olika boendeformer lyfts, vilket ökar möjligheten att hitta boenden av
olika slag och i olika prisklasser. Däremot kan en mer likformad plan för arkitektoniska
uttryck som går i linje med de miljöer som finns i tätorten bidra till upplevelsen av
bebyggelsen på ett positivt sätt, t ex som gjorts i Hjo kommun. Detta omskrivs också under
”Kulturmiljö” (s. 20) i koppling till Tidaholms historiska utveckling och bebyggelsens
tidstypiska drag – men detta framgår inte som ett ställningstagande.
• Avsnitt om utveckling av tätorterna (s. 17): i avsnittet står att ”En plan för utvecklingen av
Tidan i Tidaholms tätort ska tas fram”. Ett förslag är att kombinera utvecklingsområden med
naturområden som kan göras mer tillgängliga och trygga. Ett exempel är den del av Tidan
som löper mellan Ånastigen och Vulcanön, genom Stallängsskogen. Detta är en plats som av
barn och unga tidigare markerats som otrygg och som idag inte synliggör vattnet. Kanske
finns utvecklingspotential att förlänga strandpromenaden på denna sträcka.
• Avsnitt om utveckling av tätorterna (s. 17): i avsnittet står att ”Tidaholms centrum ska vara
tillgängligt” med hänsyn till funktionshinderområdet. Det framgår inte hur detta i praktiken
ska beaktas.
• Att skapa fler mötesplatser omnämns inte som ett ställningstagande även om det var en av
slutsatserna i välfärdsbokslutet för 2014–2018, som en av tre punkter som bedöms kunna
bidra till en bättre hälsa och social samvaro.
• Agenda 2030‐målen skulle kunna kopplas till avsnitten, för att förstärka kommunens arbete
kring social och miljömässig hållbarhet.
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•

•

Avsnitt om utveckling av kultur, idrott, folkhälsa och turism (s. 32): i avsnittet kopplas rörelse
till GC‐vägar och idrottsanläggningar. Möjligen kan en bredare definition av rörelse skapa fler
förutsättningar i vardagen för motion, t ex i koppling till grönytor och spontanidrott.
Avsnitt om utveckling av kultur, idrott, folkhälsa och turism (s. 32): i avsnittet lyfts att
folkhälsan ska prioriteras vilket är mycket positivt, men samtidigt definieras inte vad som ska
prioriteras. Folkhälsa kan inte vara synonymt enbart med kultur, idrott och turism, även om
det är en del av folkhälsoarbetet. Något som hade kunnat lyftas fram är att hälsoskillnader
mellan grupper kan förstärkas av skillnader i samhället och i samhällsplaneringen, varför ett
folkhälsoperspektiv handlar om att arbeta för jämlikhet i kommunen och för levande miljöer i
dess olika delar.

Folkhälsorådets beslut
• Folkhälsorådet beslutar att skicka in synpunkterna på samrådshandlingarna till
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommentar:
‐

‐

‐
‐

Kommunen kommer inte ta ett ställningstagande om arkitektoniskt uttryck i översiktsplanen.
De arkitektoniska värdena för en god bebyggd miljö och en attraktiv stad är av hög vikt, och
kommer att arbetas vidare med under bland annat arbetet med Tidaholms stadskärna samt
vid ett tänkt gestaltningsprogram.
Förhoppningen är att utvecklingsstråket längs Tidan ska kunna bidra med många kvalitéer
för en långsiktigt hållbar stadsplanering. Bland dem kan nämnas att främja naturliga
mötesplatser i staden, ökad tillgänglighet och tillgång till tätortsnära grönområden och
förbättrade ekosystemtjänster.
Översiktsplanen knyter an till våra strategiska mål 2019‐2021 vilka i sin tur baseras på
Agenda 2030, vilket förtydligas.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐06‐02 Centerpartiet Tidaholm
I yttrandet sägs att översiktsplanens samrådsupplaga är mycket bra förutom industristråket längs väg
26 och för få cykelvägar.
Centerpartiet Tidaholm föreslår istället ett industristråk från fjärrvärmeverket ut mot Acklingakorset.
Börjar man exploateringen nordväst om värmeverket kan industrierna erhålla fjärrvärme om de vill.
Det är också nära till vatten och avlopp och el med hög kapacitet.
Här äger också kommunen mark som är köpt för en framtida expansion. Det ligger också närmare
tätorten och det finns gång‐ och cykelväg i närheten.
Centerpartiets förslag ligger närmare planens text på sid 14 under:" Bidra till att minska
miljöbelastningen och till förbättrad hantering av klimatförändringar”, än ett industristråk längs väg
26. Det föreslås också att även cykelvägar till Folkabo och Fröjered prioriteras under planperioden.

Kommentar:
‐

Tidaholms kommun står fast vid utvecklingen av industrier och verksamheter längs väg 26.
Mark för etableringar i närhet till väg 26 erbjuder goda kommunikationer mot regionen i
stort, vilket motsvarande utveckling i direkt anslutning till Tidaholms tätort inte kan erbjuda
idag. En fortsatt utveckling av våra befintliga industriområden kring fjärrvärmeverket är
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‐

fortfarande möjlig och lämplig, och borde ske i kombination med industristråkets tänkta
utveckling. Översiktsplanen har uppdaterats med ett område för verksamheter och industri
vid Tidaholms tätort, som ansluter mot utvecklingsstråket för industri och verksamheter vid
väg 26. Detta för att tydliggöra en möjlig sammankoppling mellan befintlig industri vid
Tidaholm och tänkt industristråk vid väg 26. Även det befintliga industriområdet vid
Tidaholms tätorts västra del har tydliggjorts i såväl planförslag som områdesanvändning.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐06‐04 Skövde kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från Skövde kommun överlämna yttrande enligt nedan på
Översiktsplan 2030, som nu är ute på samråd.
Bakgrund
Tidaholms kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan och har gett Skövde kommun
möjlighet att yttra sig på förslaget under samrådet. Planförslaget beskriver den framtida utvecklingen
i Tidaholms kommun och sträcker sig fram till 2030.
Skövde kommuns yttrande
Skövde kommun har inget att invända mot förslaget till översiktsplan för Tidaholms kommun.
Skövde kommun håller med om att väg 26 är viktig, inte bara för Tidaholm utan för Skaraborg som
arbetsmarknadsregion och vår koppling mot Jönköping.
Skövde kommun delar även Tidaholms bedömning av kommunen roll i regionen.

Kommentar:
Noteras.

2019‐06‐05 Habo kommun
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Habo kommun ställer sig positiva till Tidaholms kommuns förslag till översiktsplan. Habo kommun
förutsätter att en dialog förs med Habo kommun vid förändrad markanvändning intill
kommungränsen eller andra förändringar som kan påverka Habo kommun.
Ärendebeskrivning
Tidaholms kommun har bjudit in Habo kommun till samråd för deras översiktsplan ”Översiktsplan
2030.
Tidaholms översiktsplan tar upp relevanta mellankommunala intressen som berör Habo kommun
såsom infrastrukturfrågor (väg 26) samt riksintressen som berör flera kommuner. Hökensås lyfts
särskilt, även det gemensamma projektet Outdoor Hökensås.
Tidaholms kommun pekar i översiktsplanen ut ett tyst område som berör delar av Hökensås. Det
tysta området angränsar till Habo kommun. Habo kommun ser inte att det tysta området utgör
någon intressekonflikt eftersom det angränsande området i Habo kommun ingår i riksintresse för
friluftslivet, naturvård samt det rörliga friluftslivet kring Vättern med öar och strandområden.

Kommentar:
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‐

‐

Tidaholms kommun kommer att ha en dialog med Habo kommun om eventuellt förändrad
markanvändning intill kommungränsen eller andra ändringar som kan påverka Habo
kommun.
Övriga synpunkter noteras.

Övriga
2019‐04‐10 Svante Schultz
I sitt yttrande skriver Svante Schultz att Tidaholms kommun prioriterar att köpa in fastigheten
Ryttningstorp. Fastigheten skär 26:an på båda sidor av vägen. Fastigheten gränsar med Tidaholms
kommuns mark som angränsar i höjd med/bakom fängelset. Det kommer att bli enkelt att knyta an
med industriområdet där. Samt TEAB matarledning ligger där.

Kommentar:
Synpunkten noteras. En vidareutveckling av industrier och verksamheter längs väg 26, från området
vid Suntak till och med Acklinga, ligger i linje med intentionerna i Översiktsplanen.

2019‐04‐24 Pia
Yttrandet gäller utveckling kultur, idrott mm.
” Självklart så ska idrottshallen på nya området Rosenberg vara i så god storlek (minst 1 ½ halls mått)
så att våra unga, gamla och medelålders kan få hålla på med idrott, rörelse m.m. I synnerhet som
flickidrott ofta kommer i kläm/ efter pojkidrott så otroligt viktigt att efterfrågan och önskan om
tillräcklig hall följs.”

Kommentar:
Synpunkter noteras.

2019‐05‐09 Tobias Henning
Tobias Henning påpekar om ett faktafel samt har en invändning mot en formulering i förslaget till ÖP.
Faktafel i Planförslaget:
På sida 24 står det: "Det är viktigt att det finns skolor även i de mindre tätorterna, vilket det idag
finns i Ekedalen. Dock saknas skola i Madängsholm." ‐ I denna mening saknas Fröjereds och Valstads
skolor!
Invändning mot beskrivning i del 2 "Förutsättningar":
På sida 22, under kollektivtrafik, står det att det finns busslinje till Jönköping. Detta stämmer inte.
Det har inte funnits sedan 2013 när Swebus lade ner linjen. Det går att hjälpligt ta sig fram genom
byte till tåg i Mullsjö, men detta kan inte betraktas som att det finns en busslinje till Jönköping då det
är en hopplöst omständlig resa som inte funkar för arbets/studie‐pendling.
På sida 24 står det att Tidaholm har bra kollektivtrafik till närliggande städer ‐ men detta stämmer
verkligen inte när det gäller Jönköping. Det finns ingen anledning att skönmåla verkligheten i ett
bakgrundsmaterial som detta. Det står att restiden till Jönköping med buss är ca en timme. I den
bästa av världar (dvs några få resor om dagen och när inga tågförseningar äger rum) tar det en timme
och tio minuter. Viktigt att påpeka är också att resan innefattar ett byte, vilket inte är särskilt
optimalt om man arbetspendlar dagligen, och innebär en påtaglig sårbarhet. Bra om detta
framkommer i detta bakgrundsmaterial.
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Kommentar:
‐
‐
‐

Faktafel justeras i granskningshandlingarna av ÖP.
Texten om bussförbindelser kommer att uppdateras i och med förändrade resmöjligheter till
Jönköping under 2020.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐05‐15 Anonym
Personen undrar varför man inte satsar på Fröjered före de andra samhällena. Vidare sägs i yttrandet
att det vore bättre med en cykelbana mellan Fröjered och Tidaholm, det finns ett fint bad i Fröjered
dit många från Tidaholm åker till samt ur miljösynpunkt är ju också viktigt. Vägen är smal och krokig
med mycket tung trafik.

Kommentar:
‐

‐

Kommunen har tagit ställning till att ur utvecklingssynpunkt prioritera Tidaholms tätort
högst. Därefter prioriteras Ekedalen och Madängsholm, vilket även är de två övriga
tätorterna i Tidaholms kommun baserat på befolkningsmängd. De har en befolkning på 400‐
500 invånare var och har ett strategiskt läge i förhållande till våra två största pendlingsorter
Skövde och Falköping, samt mot Tidaholms tätort. De har dessutom goda bussförbindelser
mot nämnda orter. Kommunen kommer inte i lika hög grad aktivt arbeta med en kommunal
bostadsutveckling, men kommer givetvis uppmuntra och stödja en utveckling av övriga orter
genom främst privata engagemang.
Tidaholms kommun kommer fortsätta arbeta med att succesivt utveckla cykelbanor mot fler
målpunkter utanför Tidaholms tätort. I en första prioritering finns Ekedalen.

2019‐05‐15 Susanne Ljungblom
Yttrandet gäller cykelväg mellan Tidaholm och Fröjered. Den behöver prioriteras före den mellan
Tidaholm – Ekedalen. Susanne påpekar att i Fröjered finns en jättefin badplats med kiosk, dusch,
vattentoalett, grillplats, lekplats som är storbadhytter m.m. Många tonåringar cyklade sommaren
2018 från Tidaholm för att bada. Det är en smal och krokig väg mellan Tidaholm och Fröjered där det
åker många bilar och en hel del kör väldigt fort. Att det ännu inte skett en dödsolycka med cyklister
är bara tor. Cyklar inte själv den sträckan på grund av riskerna. Skulle det finnas en cykelväg skulle
Susanne cykla en hel del.

Kommentar:
‐
‐

Se kommentar ovan.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐05‐29 Anonym Naturist
Saknar karta över badplatserna i kommunen som boende vet vi kanske var platserna är men som
turist vore det bra att ha tillgång till en karta även på hemsidan.
Skulle också vilja att en badplats vore upplåten för nakenbad. I dag har man bara Habo kommuns
officiella nakenbad norr om hamnen i Baskarp. Det har varit igång ett antal år men det har inte slagit
igenom så bra. Dels är det Vättervatten och det är bara ibland som det är tillräckligt varmt sedan
ligger badet nedanför en skogbevuxen sandås vilket gör att redan kl. 16 ligger hela badet i skugga så
det går inte att åka dit efter arbetet och sola. Förra året var det varmt men ända var det som mest 10
nakenbadare och ca. dubbelt så många textilbadare.
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Nästa bad i närheten är Truvebadet i Lidköping med goda parkeringsplatser och stora ytor att sola på
där är också alltid 30 ‐ 50 nakenbadare. Men fram och tillbaka blir det en resa på 20 mil så numera
blir det möjligen en gång per säsong.
Sedan är det västkusten där finns flera bad att välja på men det är ännu längre bort. Så därför är det
bra med ett bad i närheten.

Kommentar:
‐

‐

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark‐ och vattenområden bör användas i
framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan
tar därför upp mark‐ och vattenanvändning ur ett övergripande perspektiv och ska vara
vägledande under lång tid framöver. Det övergripande planeringssättet innebär att man inte
i detalj anger vilken specifik plats som skall nyttjas på vilket sätt, utan mer om området i
stora drag är tänkt att bevaras, utvecklas eller förändras på något sätt. Därför kommer
översiktsplanen inte omfatta den typen av detaljeringsgrad som utpekande av specifika
badplatser innebär, samt heller inte redovisa dessa på översiktsplanens kartor. Att
badplatserna finns tydligt utmärkta på ex. turistkartor är dock en bra synpunkt, vilken
förmedlas vidare till berörda förvaltningar.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐05‐29 Miljögruppen FramTid
Miljögruppen FramTid har den senaste tiden granskat och diskuterat innehållet i den framtagna
översiktsplanen. FramTid har sammanfattat sina synpunkter på de områden som rör Tidaholms
klimat ‐ och miljöarbete, med hopp om att översiktsplanen ska skärpas betydligt mer i den slutgiltiga
versionen.
Klimatmål och utveckling:
Agenda 2030 syftar till att förverkliga de internationella mål som satts upp för att påverka
människors vardag världen över. Handlingsplanen för Agenda 2030 som regeringen tagit fram ska ge
möjlighet för beslutsfattare att agera inom en rad olika områden. Detta för att bidra till utvecklingen
mot ett hållbarare samhälle enligt det antagna Paris‐avtalet. I handlingsplanen står det uttryckligen
att kommuners agerande är avgörande för att denna förändring av samhället ska vara möjlig att
genomföra. En översiktsplan som antas i syfte att lägga grunden för kommunens utveckling fram till
2030 borde därför rimligtvis sträva efter att i det längsta uppfylla de ambitioner som antagits av
Sveriges regering. Miljögruppen FramTid ställer sig frågande till att så är fallet med den föreslagna
översiktsplanen för Tidaholms kommun.
På sida 25 i MKB sammanfattas förväntade konsekvenser av planförslaget vad gäller Klimat,
Transporter och Energi. Det finns en tydlig motsättning mellan expansionen av Tidaholm och
klimatgynnande satsningar på infrastruktur. Att prioritera en utvidgning av väg 26 och 193 framför en
kraftig utbyggnad av cykelvägar framstår som märkligt enligt ovannämnda mål. Kommunen borde
snarare satsa på fler närliggande arbetsmöjligheter än att utöka pendlingen till kringliggande
tätorter. En mer rimlig ambition skulle vara att i det längsta minska på pendlingstrafiken för
personbilar, med tanke på att det svenska transportsystemet idag står för en tredjedel av Sveriges
totala utsläpp av växthusgaser. Istället bör resor med kollektivtrafik underlättas, till exempel genom
att sänka kostnader och ge förslag till nya busslinjer.
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Tidaholms kommun eftersträvar enligt översiktsplanen att fasa ut fossila bränslen för uppvärmning
av bostäder och verksamheter, med målet att vara fossiloberoende år 2030. En del av denna lösning
består idag av det nybyggda fjärrvärmeverket. Samtidigt finns det väldigt få förslag till hur detta ska
kompletteras för att skapa ett mer flexibelt och robust system. Enligt översiktsplanen ska solceller
monteras vid nybyggnationer och renoveringar av kommunens fastigheter där det är tekniskt och
ekonomiskt försvarbar. Hur görs denna bedömning? Inom vilken tidsperiod bedöms ekonomiska
faktorer i detta fall? Omställningsarbete kan på kort sikt sällan förenas med ekonomisk vinst, vilket
gör att denna typ av vaga formuleringar generellt motarbetar de investeringar som krävs för att
uppnå antagna klimatmål.
”Sammantaget bedöms planförslaget innebära små negativa [konsekvenser] för aspekten Klimat,
Transporter och Energi.”
Meningen avslutar reflektionen kring översiktsplanens påverkan på Klimat, Transporter och Energi.
Att överhuvudtaget anta en plan som bedöms vara otillräcklig för att uppnå antagna klimatmål
framstår snarast som ignorant inför de utmaningar som samhället står inför.
Biologisk mångfald:
De senaste månaderna har flera rapporter visat på en accelererande utrotning av djur och insekter
världen över. Ett rikt växt – och djurliv är avgörande för att trygga människans framtida
matförsörjning, då pollinatörer som t.ex. humlor och solitärbin fyller en oersättlig funktion i det
svenska jordbruket. Det är därför beklagligt att översiktsplanen nästan uteslutande omnämner
termen biologisk mångfald i samband med antagna mål. Det finns knappt några faktiska förslag på
åtgärder som kan bidra till en ökad biologisk mångfald i kommunen. Snarare verkar det som att fokus
ligger på att prioritera en utökning av parker i anslutning till tätorten, vilket motverkar nödvändiga
åtgärder.
Linköpings kommun har nyligen beslutat att till stor del upphöra med klippning av gräsmattor för att
främja ett rikare växtbestånd och på så sätt ge förutsättningar för bin, humlor och fjärilar att trivas.
Det har visat sig vara kostnadseffektivt då det krävt mindre skötselarbete och dessutom väckt
engagemang i frågan bland ortsbefolkningen. Det finns flera exempel på gräsytor i Tidaholm som
skulle passa utmärkt för liknande åtgärder. De som nu klipper gräsmattor skulle exempelvis istället
kunna rensa vägrenar från lupiner. Få områden är så enkla att förändra som främjandet av biologisk
mångfald. De ängsmarker som skapas fyller även ett folkbildande värde, då till exempel skolklasser
kan inkluderas i inventering av växter och insekter.
Cykling:
Som nämnts ovan, finns det mycket övrigt att önska i planförslaget vad gäller prioritering av
cykelvägar. Kommunen har redan misslyckats med tidigare uppsatta mål vad gäller utvidgning av
cykelvägar mellan Tidaholms tätort och kringliggande bebyggelse. Det är därför beklagligt att det inte
finns högre ambitioner framöver, särskilt som klimatmålen är helt beroende av en omfattande
omställning av transportsektorn. Det borde ligga i kommunens ekonomiska intresse att investera i
alternativ till pendling med personbilar, då fossila bränslen enbart kommer bli dyrare och därför
automatiskt tvinga fram andra lösningar, där cykelpendling är oerhört viktig. Självklart räcker det inte
enbart med en utbyggnad av cykelvägar, utan det skulle behövas en helhetslösning där
kommuninvånare som cykelpendlar premieras, till exempel genom betald pendlingstid.
Detta kräver samtidigt en attitydförändring hos den enskilde kommuninvånaren avseende cykling.
Det måste bli en del av det vardagliga livet att använda sig av cykeln som transportmedel till och från
arbete, skola och övriga ärenden. Kommunen har därför ett ansvar i att skapa trygghet för cyklister i
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Tidaholm. Cykelöverfarter behöver göras säkrare med hjälp av trafikljus och cykelvägarna måste
prioriteras när det gäller snöröjning, för att stimulera cykelpendling vintertid.
Vatten:
Det är oerhört viktigt att dricksvattnet i Tidaholms kommun håller en god kvalité, såväl för människor
som för djur och insekter. Samtidigt är utvecklingen vad gäller utökade skjutningar över Vättern
alarmerande, om det ska vara möjligt att framöver kunna trygga rent dricksvatten, till de invånare i
kommunen som är beroende av vatten från Vättern. Finns det några långsiktiga strategier för att
påverka föroreningar i form av tungmetaller i Vättern?
Exploatering av nya markområden:
Den nya översiktsplanen har ett genomgående fokus på att främst exploatera områden i anslutning
till Tidaholms tätort. Detta innebär i flera fall att mark, som enligt miljöbalken bör skyddas, tas i
anspråk. I en situation där såväl odlings – som betesmark framöver blir avgörande för att trygga
Sveriges framtida matproduktion, är det ytterst förvånande att se hur kommunen planerar
expandera tätorten de kommande åren. Område B beskrivs i planen på sida 21 som ett område
bestående av 3 hektar jordbruksmark, med goda förutsättningar för exploatering. Är detta verkligen
att försvara samhällets intressen på lång sikt?
Ett annat exempel är Område E, vilket sträcker sig mellan tätorten och Helliden. Helliden beskrivs i
översiktsplanen som ett viktigt naturnära område och anses vara en stor tillgång till kommunen.
Samtidigt planeras bostadsbyggande på ytor som direkt kommer motverka dessa värden, då särskilt
betesmark är avgörande för att bibehålla en hög biologisk mångfald i regionen. Likadant är det med
Natura 2000‐området Eldslyckan – Kobonäs, vilket riskerar påverkas negativt vid utvidgning av
Tidaholms tätort.
Miljögruppen FramTid har väldigt svårt att se hur kommunens planer för Tidaholms tätort
överhuvudtaget går att förena med de långsiktiga mål som satts upp såväl nationellt som regionalt
för att skapa ett klimatmässigt hållbart samhälle. Särskilt som det finns områden i kommunen som
inte skulle kräva exploatering av ny mark för husbyggnation, däribland hustomter i Fröjered. Den
enda rimliga förklaringen till att översiktsplanen till stor del bortser från dessa faktorer, är att den i
huvudsak verkar drivas av ekonomiska incitament, snarare än klimatmässiga. Miljögruppen FramTid
ställer oss ytterst kritiska till detta förhållningssätt, då det riskerar få förödande konsekvenser för
framtida generationer. De efterlyser därför en betydligt skarpare analys av risker med det framlagda
förslaget, samt ett förhållningssätt som går i linje med Agenda 2030, snarare än kortsiktiga
tillväxtmål.
2019‐06‐02 Komplettering Miljögruppen FramTid
Skolan har en viktig uppgift att integrera klimat‐ och miljökunskap i undervisningen på ett tydligt och
konkret sätt. Det är viktigt att eleverna får förståelse för naturens kretslopp och vårt beroende av
fungerande ekosystem som ger ren luft, vatten och levande jord som kan producera den maten m.m.
Som vi behöver för vårt liv och försörjning. Barnen och ungdomarna kan sedan i sin tur påverka sina
föräldrar att ta ett mer aktivt ansvar för sin konsumtion av mat, kläder och varddagskonsumtion och
resor m.m.
Ungdomarsmedverkan i översiktsplanarbetet är viktigt då de har ett starkt egenintresse av sin
framtid och ofta har viktiga och kloka synpunkter och kunskaper! (se Chalmers‐studenternas
examensarbete 2013 på temat ”Ett framtida hållbart Tidaholm”, fördjupningsprojekt nr.13).
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Ställ krav på företagen och verksamheter i kommunens egen regi, att de liksom de nya företag som
kommer till kommunen, arbetar aktivt för att minimera klimat och miljöfarliga utsläpp och material
och tar hand om det egna avfallet enligt exakta föreskrifter.
Skapa möjligheter att ta vara på det sociala kapitalet för att skapa trygghet i skolorna, vården och
omsorgen som ett komplement till den avlönade personalen när pengarna tryter. Att hjälpa och bry
oss om varandra är något av det mest grundläggande och meningsfulla i livet… Något vi behöver lyfta
fram och utveckla mer!!

Kommentar:
‐

‐

‐

‐
‐

‐

Syftet med utvecklingen av verksamheter och industrier i närhet till väg 26 är just att
möjliggöra en bra plats för företagande inom kommunen. Goda kommunikationer är viktigt
för alla, såväl företag som arbetskraft, och genom att möjliggöra plats för verksamheter med
goda kommunikationer för transporter regionalt och globalt, möjliggör vi ett gynnsamt
företagsklimat för våra företag att kunna växa och utvecklas även inom en mindre kommun
som Tidaholm. Att dessutom kunna koppla verksamhetsområdet vid väg 26 genom gång‐ och
cykelvägar mot Tidaholms tätort samt Ekedalen, gynnar även ett klimatsmart resande för
lokal arbetskraft.
I samband med nybyggnationer upprättas en lönsamhetskalkyl gällande solcellsanläggning
tillsammans med leverantör och konsult. Sedan sker en politisk bedömning i projektets
styrgrupp om investeringen ska utföras eller ej. Utvecklingen av solceller och andra
klimatneutrala energianläggningar går hela tiden framåt, vilket gör det svårt att göra en
rättvis jämförelse mellan projekt. Bedömningen görs projektspecifik och utifrån dagens
möjligheter och krav på anläggningar.
Översiktsplanen är ett övergripande planeringsdokument, som inte i detalj specificerar vilka
åtgärder som ska göras i exempelvis klimatarbetet. Planen ska skapa möjligheter för att
framtida åtgärder kan genomföras, samt gynna en hållbar utveckling i stort.
Tidaholms kommun kommer fortsätta arbeta med att succesivt utveckla cykelbanor mot fler
målpunkter utanför Tidaholms tätort. I en första prioritering finns Ekedalen, vilket ligger inom
En utveckling av Tidaholms tätort bör alltid ske på ett långsiktigt hållbart sätt, även i de fall
nya markområden måste tas i anspråk. I alla frågor som rör exploatering och
ianspråktagande av mark görs en avvägning mellan olika intressen. I de fall det finns
bevarasvärd natur, som exempelvis mark med en speciell typ av kvalité gällande djur‐ och
växtliv, är alltid målsättningen att planlägga för att kvalitéerna ska kunna bibehållas. I
många fall kan man gynna både en god samhällsutveckling, samt bibehålla
spridningskorridorer, gröna stråk eller kilar med vegetation och vatten som är viktiga för den
biologiska mångfalden. Att ett område tas i anspråk behöver inte nödvändigtvis innebära att
alla naturvärden går förlorade. Om intressena inte går att kombinera ställs alltid
avvägningen vad som gynnar det allmänna intresset mest, ofta i en s.k. strategisk
miljöbedömning eller riktad miljökonsekvensanalys. I den kommer man fram till om
utvecklingen är rimlig med i relation till konsekvenserna. Om en sådan utredning krävs så
görs den i samband med detaljplanarbetet, och kommer i så fall vara en lagstadgad del i
planläggningen av de föreslagna utvecklingsområdena i översiktsplanen.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐05‐30 Lennart Axelsson
Del 1
Sid 24: Det är viktigt att det finns skolor även i de mindre tätorterna, vilket det idag finns i Ekedalen.
Det finns skolor i Valstad och Fröjered också! (I vart fall än så länge)
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Sid 41, 42. Kartan visar riksintresse Kobonäs och förbi Fröjered. Texten säger riksintresse Kobonäs‐
Orleka. Det är väl texten som är rätt.
Del 2
Sid 26 står: På Hellidsberget ligger Hellidens folkhögskola. Skolan erbjuder grundläggande
gymnasieutbildning, men också specialutbildningar inom grafik, fotografi, keramik och silversmide.
Förslag: På Hellidsberget ligger Hellidens folkhögskola. Skolan erbjuder allmän kurs som kan ge
gymnasiekompetens, men också specialutbildningar inom grafik, fotografi, keramik och silversmide.
Tiden går och nu byggs Rosenberg, när översiktsplanen är klar är kanske även skolan klar.
Sid 41 byggnadsminnen: Det föreslås att man anger att det är byggnadsminnen enligt
Kulturmiljölagen som räknas upp. På Wickepedia är Kunglena Kungsgård byggnadsminne, inte
Kungslena Bosgård (hittar inget om detta på RAÄ:hemsida). Kungslena Bosgård var på förslag för
några år sedan. Dessutom är numera Suntaks gamla kyrka ett statligt byggnadsminne.

Kommentar:
‐
‐

Justeringar görs i granskningshandlingarna efter lämnade synpunkter.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐05‐30 Olofstorps vägsamfällighet och kringliggande fastigheter
Boende inom området Olofstorps Vägsamfällighet och kringliggande fastigheter i området ca 30 st. i
detta område och i samband med att översiktsplanen 2030 for Tidaholms kommun fastställs är ett
krav från boende att en detaljplan upprättas.
I dag upplevs det av många boende i området att man utan grannars medgivande och byggnads lov
kan utföra förändringar och tillbyggnader utan någon som helst styrning via lagar och förordningar.
Boende inom området Olofstorps Vägsamfällighet och kringliggande fastigheter i området kräver
styrning så tillbyggnader och förändringar sker enligt lagar och detaljerad detaljplan.
Bilaga Fastighetskartan, en del av bebyggelsen saknas.

Kommentar:
‐

‐

‐

Vi strävar efter en god bebyggelseutveckling i samtliga orter inom Tidaholms kommun. De
flesta till‐ och ombyggnader som hör till bostadshus eller komplementbyggnader är
bygglovspliktiga. Om byggnaden inte innefattas av detaljplan prövas om‐ eller tillbyggnaden i
bygglovet enligt de förutsättningarna som annars skulle prövats i detaljplanen. Att stävja
otillåten bebyggelse, s k svartbyggen, är en del i kommunens tillsynsarbete och en viktig del
för att komma tillrätta med uppförande av en ohållbar bebyggelsestruktur. I mindre orter
eller otillgängliga områden finns en problematik kring att uppmärksamma otillåten
bebyggelse när den uppförs. Där spelar allmänheten en viktig roll i att påtala mindre lämplig
bebyggelse när den så uppkommer.
All planläggning av områden sker på uppdrag av beslutande nämnd. Även prioritering av
vilka områden som ska planläggas beslutas politiskt. Kommunen har under en tid haft brist
på planlagd mark för att möta en ökande efterfrågan på bostäder och verksamheter, varför
detta har varit prioriterat.
Övriga synpunkter noteras.
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2019‐05‐31 Wiveka Johansson
Det har lämnats följande yttrande/ kommentarer:
 Det finns i nuläget många som cyklar mellan Fröjered och Tidaholm. Vägen är smal och sikten
är skymd på flera ställen och obehagliga/farliga trafiksituationer uppstår. En cykelväg skulle
göra situationen för cyklister betydligt säkrare och fler skulle använda cykel för att ta sig till
Fröjered eller omvänt för att ta sig till Tidaholm.
 Eftersom många använder vägen genom Fröjered som pendlar väg behöver man "hjälpa"
förarna att hålla hastighetsbegränsningarna genom samhället samt att tillrättalägga en säker
miljö för cyklister och fotgängare inom samhället.
 Det behöver också arbetas för att åka kollektivtrafiken till och från Fröjered.
 Boende i Fröjered har liknande pendlingsavstånd till Skövde som boende i Ekedalen. Detta
går att det är viktigt att planera och underlätta för nybyggnation i byn.
 Sist men inte minst anser jag att det är av vikt för en levande landsbygd att skolan behålls i
nuvarande omfattning. Elevantalet har varit nere på låga nivåer men vänder nu uppåt igen
och skolorna i tätorten kommer att ha svårt att fa plats med elever från Fröjered.

Kommentar:
‐
‐

Tidaholms kommun kommer fortsätta arbeta med att succesivt utveckla cykelbanor mot fler
målpunkter utanför Tidaholms tätort. I en första prioritering finns Ekedalen.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐06‐01 Lennart Ström
Synpunkter på Översiktsplan Tidaholm 2030
Landsbygden och småstäder är starkt hotade och flykten går till de tre stora städerna. Jag vet att
många har lagt ner ett fantastiskt arbete på detta förslag men rullar på i lite gamla hjulspår för att
”rädda” Tidaholm behövs nytänk. Om det här planen genomförs så kommer antalet invånare minska,
inte öka.
Vårt samhälle står inför mycket stora förändringar och planen genomsyras av ”att det var bättre förr”
och vi hoppas desperat att vi kan backa tiden.
Vem vill bo i Tidaholm och hur?
Vilka kommer att vilja flytta till Tidaholm och varför? Billigt boende, ligger på pendlingsavstånd till tre
närliggande städer, nära till naturen och Apotek, Närhälsan så länge vi får ha dem kvar. Dessa
fördelar är inte unika för Tidaholm och konkurrensen om invånare dvs skattebetalare är stor.
Det som är mycket unikt för Tidaholm och som är vår största tillgång i framtiden är fisket, den mycket
varierande naturen i kombo med tystnaden som är en mycket eftersökt handelsvara. Kanske vi är
hemmablinda, fel vi är hemmablinda. Jag bodde utomlands i många år och ett år jobbade jag 4 dagar
i veckan i Finland (maj/juni) jag blev helt chockad – det finns inget som är vackrare än en nordisk vår
helt unik. När man bodde här så uppskattade man givetvis detta men inte trodde man att det var
världsunikt.
Lite mer: Jag besökte en gård som hade en otroligt vacker gran, den vackraste jag sett. Han som ägde
gården var född där och sett den varje dag hela sitt liv. Han blev mycket förvånad när jag nämnde
det, han tittade på granen blev tyst och så sa han ”Det har du rätt i jag har inte sett hur vacker den
är!
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Så är det med oss alla vi blir hemmablinda den blindheten är ett stort hot mot Tidaholms överlevnad.
Kort Tidaholmare är helt enkelt bortskämda. Nu håller vi på att förstöra våra mest värdefulla
tillgångar inte medvetet men i god tro. Jag hoppas verkligen att vindkraftsparken i
Velinga/Härja/Daretorp kan stoppas. Och att lägga en Bergtäkt på 300 m höjd i Härja är nästa
kriminellt ‐ den hörs nu till Blåhult, Bredsjön, Grimmestorp och Råmmarehemmet, så där förstör vi
vår unika tystnad. Så området som anges som föreslaget Tyst Område i planen kan strykas.
Lite unikt är att Hökensås Naturreservat är ett fredat område för inplanterad fisk! Utanför reservatet
får man inte plantera in främmande arter. (Fisket ska vara kvar givetvis). Lessenkunde inte låta bli att
notera.
Nu till landsbygden
Visst billigt boende ish hyresbostäder är mycket efterfrågat i tätorter och visst kan vi bygga billiga
hyresbostäder så får vi nog hit folk men det är knappast inte unikt för Tidaholm, många
konkurrerande orter.
Nu för att bygga nytt på landsbygden måste man ansluta sig till kommunens vatten och avlopp vilket
tycks ha mer att göra med att generera inkomst för kommunen (många fattiga kommuner kör den
modellen).
Vad man har glömt i ÖP är att många vill bo på ”landsbygden” för tystnaden och naturen med lite
mark för småbruk eller häst.
Vad händer med våra smågårdar och alla småtegar? Det är varierande natur som skapar mångfald i
naturen betes‐ och ängsmarker försvinner med rekordfart och inget i ÖP tar upp detta men nämner
att det ska bevaras. Alltför ofta Ord förblir ord.
I kort säger planen: Stäng landsbygden – bara jordbruk, skogs‐ vindindustri och bergtäkter (högt
belägna) ska få förekomma. Tänk OM.
Turism har en enorm potential
Turism är en mycket stor business och ökar explosionsartat i världen. Fråga! Hur ska turister kunna
komma till Hökensås för att vandra, fiska mm på Hökensås? Och boende i Tidaholms kommun som
vill fiska, bada i Havssjön eller plocka svamp. Hela vår syn på turism fokuserar på bilturism! Ja det är
omöjligt att komma hit annorledes.
Jag var på Grönland för några år sedan full med kineser som ska titta på is och få lite frisk luft på en
kort semester. Från Shanghai medelklass mestadels unga och pengar har dom. De skulle uppskatta
Skogen, Naturen och Tystnaden. Och fisket. Vi har t.ex lodjur ish Härjagruppen (som inte ens nämns i
ÖP) varg förekommer och järv finns numera i Tiveden. Vi har också mycket rovfågel både kungs‐ och
havsörn. Berguv såg jag flera gånger i Härja för några år sedan. Vi har avsevärt mer än vi tror. Tråkigt
nog så fokuserar man i miljökonsekvensbeskrivningar (för t.ex vindkraft) på att det inte finns något av
värde eller att det inte stör och vi får en helt förvrängd syn på våra naturvärden.
Lägg upp en busslinje Centralort – Daretorp – Blåhult – Härja – Velinga – Tidaholm – Madängsholm –
Ekedalen – Tidaholm. Helst skulle det också vara en anslutning till Habo.
Från Habo mot Härja har ett flertal hus (typ stora) byggts på senare tid. Intressant!
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Ringde madame lutuss idag (ullspinneri i Madängsholm). Vi var mycket i Skottland där finns det några
ullspinnerier med parkeringsplatsen full med turistbussar vilken business.
Madame lutuss gick i pension förra året och såg framemot att äntligen jobba heltid med spinneriet.
Tyvärr blev hon uppsagd från lokalerna och kunde därmed ej fortsätta. Hon ansåg att hon ej skulle
klara att flytta. Det var ju ganska häftiga maskiner. Detta var en mycket stor förlust för Tidaholm. Hur
kunde det hända och varför fick det hända?
Tyst område
Enligt förslag Brita Bromander et al.
Dvs Blåhults kapell – Sjogerdala – Härja kyrka ‐söderut till Baremosse.

Kommentar:
‐
‐

‐

Som nämnts tidigare i samrådsredogörelsen så kommer Tidaholms kommuns vindbruksplan
att revideras. Eventuella revideringar tas med i det arbetet.
Vi tror starkt på att växa tillsammans inom regionen. Skaraborg och dess orter tjänar på att
dra nytta av varandras framgångar, snarare än att arbeta som konkurrenter. Ett stort arbete
som gjorts för att marknadsföra Tidaholm, både lokalt, regionalt och nationellt är arbetet
med Tidaholms platsvarumärke. Ett arbete som förhoppningsvis lyfter fram Tidaholm än mer
som en plats värd att besöka.
För resonemang kring turism, tyst område och kollektivtrafik, se kommentarer till yttrande
nedan.

2019‐06‐02 Brita Bromander m.fl.
Inledning
Hökensås känns som ett glömt område, om det inte gäller naturreservatet, i den här översiktsplanen,
och i synnerhet Härja församling. Anna‐Karin Skatt skriver i del 1 sid 3 ”Hökensås med sin fantastiska
natur är fortfarande vår gröna fristad”. Vad menar hon med detta? Är det bara området kring Nordic
Camping som är Hökensås? Är det den norrländska tallskogen som är vår tillgång?
Hökensås är en rullstensås som är ett grönt stråk och sträcker sig genom hela den östra delen av
kommunen. Det markerade området på sid 42, del 1 är bara en liten del av ett unikt område. På sid
41 spalt 3 står att ”Hökensås utgör riksintresse för friluftslivet i kommunen med särskilt goda
förutsättningar för naturupplevelser och friluftsaktiviteter” o s v. Vidare kan man läsa i del 2 sid 48
första spalten tredje stycket ”Hökensås naturvårdsområde utgör en del av Hökensås”. Vi skulle vilja
säga ”endast en liten del av Hökensås friluftsområde”. Naturen påminner i vissa fall en hel del om
Tivedens nationalpark. Det vi vill framhålla är att Hökensås är så mycket mer än bara området kring
Nordic Camping. Hökensås finns i Härja, Velinga, Daretorp m fl socknar. Där finns det variation i
naturen, inte bara tallskog. Här finns rara växter. Här kan man komma nära djur. Här träffar man på
små torp och gårdar som har en egen historia.
Här i Härja bor flera långpendlare, på grund av att vi har närhet till Jönköping. För vissa av oss är det
faktiskt närmare till Habo än till Tidaholm eller Jönköping än till Skövde. Kommunen verkar bara vara
intresserade av oss när det gäller att ställa upp vindkraftverk, som ingen av oss i det här området vill
ha. För att visa kommunen att det finns människor i det här området också, har vi ställt samman
följande reflektioner på översiktsplanen:
Tysta områden
Enligt ”Översiktsplan 2020” del 1 sid 35 skriver ni ” Tystnaden är en viktig resurs som bedöms bli en
bristvara i framtiden. Vidare står det ” tysta områden avser vidare sammanhängande områden som
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är relativt fria från störningar i form av buller från bland annat trafik och industri.” Vindbruksplanen
ska revideras och hänsyn bör tas till den nya planen, men man bör beakta att vindkraft anses vara
industri. Hur lämpligt är det att sätta upp vindkraftverk i ett område som är så högt skattat av
naturvårdsmyndigheten. På olika kartor i Översiktsplanen finns utritade industriområden och i nära
anslutning till dessa bör även vindindustrin placeras, då det redan finns ett industribuller där och
närheten mellan producent och konsument minimeras.
Vi menar att eftersom det anses att vi har för få tysta områden är det lämpligt att utvidga Hökensås
tysta område med en delning av Hökensås södra vindbrukområde i en östvästlig linje från Blåhults
kapell – Sjogerdala – Härja kyrka och sedan rakt söderut mot Mullsjö och som en naturlig fortsättning
följa gränsen mot Mullsjö i riktning mot Bare mosse.
EU:s direktiv om tysta områden säger att de måste skyddas och bevaras. ”Bullerföroreningar är ett
stort problem för Europas miljö. Transport och industri är de främsta orsakerna till oro och långvarig
exponering kan skada människors hälsa och påverka ekosystemen negativt. Den europeiska
lagstiftningen syftar till att minska bullerföroreningar och framhäver behovet av att bevara områden
som för närvarande inte påverkas. Dessa så kallade lugna områden är en viktig del av den europeiska
ljudbilden och kan erbjuda fristad bort från buller.”(EES‐rapport nr 14/2016).
Vi är fundersamma kring tanken på ”gröna stråk”. Enligt Översiktsplanen 2020 ska dessa stråk vara t
ex ”promenadvägar” då de fyller en viktig funktion som spridningskorridor för växt‐ och djurlivet och
för att stärka kopplingar för gående och cyklister” (översiktsplan 1 s 7). Det här stråket går rakt
igenom den planerade vindparken. Är detta avsiktligt eller har ni tänkt revidera stråket? Det är
mycket olämpligt att ha en sträckning av grönt stråk genom vindkraftparken.
Kulturmiljön
Enligt Översiktsplanen del 1 sidan 33 mittspalten andra stycket, står det att ”kommunens
kulturlandskap i sin helhet bör betraktas som en strategisk resurs. Särskilt intressant i sammanhanget
är Kungslena, Suntak och Östra Gerum, vilka har några av de förnämsta medeltidskyrkorna i länet”.
Detta bevisar att vederbörande som har skrivit Översiktsplanen aldrig har varit i Härja kyrka.
Härja kyrka anses som en av medeltidens märkligaste kyrkor enligt prof Jan Svanberg, konst‐ och
kyrkohistoriker från riksantikvarieämbetet i Stockholm. Den är troligtvis jämnårig med Suntaks gamla
kyrka och har bl a portalreliefer föreställande gycklare och liljesten. Svanberg tror att dessa motiv hör
samman med Ettaks gamla kungsgård som kan ha bjudit in stenhuggare från norra Italien då man har
funnit liknande motiv på kyrkor där, men ingen annanstans i Europa förrän i Härja och sedan norrut i
Forshem. En sten med årtalet 1103 finns bakom altaret.
På sidan 32 i del 1 kan vi läsa i andra stycket första spalten ”Det kanske viktigaste handlar om den
livskvalitet som människor får av att vistas i en upplevelserik miljö och av att träffa andra människor”.
Just nu förbereds en förgrening av pilgrimsleden som kommer från Utvängstorp till Härja och sedan
vidare mot Vättak och Suntak. Tanken är att den ska kopplas samman med leden mellan Kunglena –
Hjo. Pilgrimsleden mellan Kungslena – Hjo och Kungslena – Gudhem har enligt föreningen
Pilgrimslederna mellan Hjo och Kungslena visat sig vara populära vandringar och vi kan förvänta oss
att det blir samma resultat med den nya sträckningen.
En kyrkstig mellan Alekärr och Härja kyrka samt ett flertal hålvägar, som var dåtidens E 20, kan också
nämnas vara av intresse. Förutom detta har vi också en rejäl bit av Tidan, vilket genererar i
kanotturism.
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Turism
På sidan 23 finns en karta över cykelleder i Tidaholms kommun. Vi har sett skyltar med
”Västgötaleden” och ”Vättern runt”, men vi har inte sett några skyltar med ”Tidaholm runt”. Vi
föreslår att man sätter ut skyltar med Tidaholms cykelleder, då det kan locka turister samt underlätta
för dem att hitta.
Vi undrar också varför inte ”ridleden” är utmarkerad i Översiktsplanen 2020?
Turism är bra och ger pengar till kommunen i form av shopping, gynnar näringsställen och gästnätter
både i staden och runt omkring Tidaholms kommun. Kommunen säger sig vilja satsa på att få turism
till vårt område bl a till Hökensås semesterby. Svenska politiker vill avskaffa fossila bränslen till 2035.
Den här planen sträcker sig till 2030, men vi måste tänka långsiktigt. Om det inte finns fossila
bränslen och det inte finns tillräckligt med elkraft för att serva alla medborgare med önskad
tillgänglighet, hur ska man då kunna ta sig till Tidaholm eller Nordic Camp vid Hökensås semesterby?
Alltså måste kommunen satsa på allmänna kommunikationsmedel, vilka är obefintliga idag, såvida
man inte kan använda ”Närtrafik” som endast går på tider när skola och äldreomsorg inte behöver
dem, eller skolbussen. Det kanske blir så att turister till Tidaholmsområdet får ta sig till
järnvägsstationerna i Falköping, Habo eller Mullsjö. För att få turism till Hökensås och Tidaholm
måste man därför ordna med kommunikationer.
Kollektivtrafik
Sidan 22 del 2 spalt 3 står det ”Västtrafik trafikerar Ekedalen, Madängsholm, Valstad/Folkabo och
Fröjered med några få bussturer per dag”. Ta en titt på kartan! Om vi räknar bort skolbussen vilken
också är ett kollektivtransportmedel, är det endast norra delen av kommunen som har kollektivtrafik,
såvida vi inte räknar med Närtrafik. Detta gör att vi som t ex bor i Härja är mer eller mindre tvingade
att ha två bilar och det är i en tid när kommunen vill minska biltrafiken. Man kan heller inte utnyttja
Västtrafiks erbjudande när det gäller Närtrafik, eftersom det är standardpriset som gäller. Det blir
ganska dyrt i längden för resenären. Vidare är det omöjligt att åka mellan två resmål om inte det ena
målet är Närtrafikhållplats. Vi kan alltså inte åka mellan Härja och Daretorp om vi inte mellanlandar i
Tidaholm eller Madängsholm och därifrån åker till Daretorp. Det betyder att resan blir dubbelt så dyr
och inte heller miljövänlig. Vi kan inte åka inom vår egen socken såvida vi inte tar vägen över
Tidaholm och då betalar dubbel avgift. Vi föreslår att alla busshållplater ska bli Närtrafikhållplatser.
Det är heller inte möjligt att nyttja Närtrafik för att ta sig till ett arbete såvida arbetet inte börjar mitt
på förmiddagen. Det är alltså många begränsningar med Närtrafik vilket gör det omöjligt att använda
fullt ut.
Avslutningsord
Slutligen undrar vi om det är endast mitten och norra delen av kommunen man ska satsa på eller ska
man bry sig om hela kommunen. Vi är alla skattebetalare!
Felaktighet
Vi har noterat en felaktighet i underlaget från medborgardialogen 2017. ”Tidaholm är Nordens (fel,
det ska vara Skandinaviens) centrum! Ställ en skylt vid Härjakorsningen som visar Stockholm 377 km,
Oslo 377 km och Köpenhamn 377 km.

Kommentar:
‐

Kommunen instämmer att Hökensås är så mycket mer än bara området kring Nordic
Camping. Översiktsplanen vill lyfta området på Hökensås som ett utvecklingsområde för
turism och naturupplevelser och att dessa intressen ska kunna utvecklas i symbios. Området
som pekas ut som ett tyst område är drygt 2600 hektar stort. Hela området som utgör
Hökensås inom Tidaholms kommun är långt mycket större, men det är endast en del som
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‐
‐

‐

‐

‐

lever upp till kraven för tyst område. Då vi även är måna om en levande landsbygd med de
vägar och verksamheter som hör till, vill vi heller inte att dessa begränsas av det tysta
områdets restriktioner. Det tysta området pekas därför endast ut för det område där kraven
idag uppfylls, för att säkerställa att den tysta miljön även bibehålls på denna plats för
framtiden. Det området är även det mest välbesökta gällande turism och naturupplevelser.
Genom att peka ut delar av Hökensås som ett tyst område hoppas vi gynna intressen för
turism och natur på ett långsiktigt hållbart sätt, samtidigt som viktiga pågående och framtida
verksamheter inte begränsas och vår levande landsbygd kan fortsätta leva och utvecklas.
Som nämnts tidigare i samrådsredogörelsen så kommer Tidaholms kommuns vindbruksplan
att revideras. Eventuella revideringar tas med i det arbetet.
Synpunkter kring Härja kyrka noteras. Det är värt att veta om att översiktsplanen inte ett
planeringsdokument gällande kulturmiljöer. Tidaholms kommuns Kulturmiljöprogram är ett
omfattande underlag för dokumentation av befintliga kulturhistoriska platser och byggnader,
där Härja kyrka ingår i kulturmiljö nr. 16 – Härja by.
Synpunkter kring en framtida skyltning av cykelleden Tidaholm Runt ligger i linje med
utveckling av tillgänglighet, gröna stråk och gynnande av alternativa färdsätt. Synpunkten
noteras och framförs till berörda enheter.
När det gäller utbud av kollektivtrafik på landsbygden och i mindre tätorter så har Västtrafik i
uppdrag att säkerställa att det finns ett grundutbud av kollektivtrafik, enligt den politiskt
beslutade Landsbygdsutredningen.
För landsbygd och orter med färre än 200 invånare så är grundutbudet Närtrafik, med de
förutsättningar och regler som Närtrafiken har.
Närtrafiken merutnyttjar de taxifordon som i rusningstid används för t.ex. skolresor och
tidsintervallen är anpassade till när dessa fordon inte används för den typen av resor. Syftet
med Närtrafik är att kunna ta sig mellan landsbygd och tätort för att uträtta serviceärenden.
Tätorten där Närtrafikhållplats finns ska därför ha ett visst serviceutbud t.ex. kollektivtrafik,
affärer mm. Att låta alla hållplatser bli Närtrafikhållplatser, skulle varken vara miljömässigt
eller ekonomiskt hållbart.
För boende på landsbygd är det därför många gånger nödvändigt att ha tillgång till bil,
elcykel eller annat fortskaffningsmedel, för att kunna ta sig till en pendelparkering för att sen
kunna pendla till arbete. Det är inte alltid kollektivtrafik som är svaret på det mest
miljövänliga sättet att resa, ofta är det en kombination av flera färdmedel som är det bästa
ur ett hållbarhetsperspektiv.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐06‐02 Peter Nilsson
Synpunkter på Översiktsplan Tidaholm 2030
Nedanstående bör finnas med som ledord och mål i inledningen av översiktsplanen.
Hållbar utveckling
 Ekologisk hållbarhet som handlar om att bevara jordens produktionsförmåga och minska
människans påverkan på naturen
 Social hållbarhet som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de
grundläggande mänskliga behoven uppfylls
 Ekonomisk hållbarhet som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser
För att uppnå ett hållbart samhälle definieras fyra villkor som måste uppfyllas:
 Vi måste förhindra en ökad koncentration av ämnen från berggrunden i naturen
 Vi måste förhindra en ökad koncentration av ämnen från samhällets produktion i naturen
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Vi måste sluta att tränga undan naturen med fysiska metoder så som vägbyggen, skövling
och liknande
Vi måste se till att människor inte förvägras att tillgodose sina behov på grund av missbruk av
politisk och ekonomisk makt

Allt detta tas det hänsyn till i det kommunala planarbetet som utgör ett viktigt instrument för att
styra i riktning mot ett mer hållbart samhälle.
Hökensås känns som ett glömt område, om det inte gäller naturvårdsområdet, i den här
översiktsplanen, och i synnerhet Hökensås församling. Anna‐Karin Skatt skriver i del 1 sid 3 ”
Hökensås med sin fantastiska natur är fortfarande vår gröna fristad”. Vad menar hon med detta? Är
det bara området kring Nordic Camping som är Hökensås? Är det den norrländska tallskogen som är
vår tillgång?
Hökensås är en rullstensås som är ett grönt stråk och sträcker sig genom hela den östra delen
kommunen. Det markerade området på sid 42, del 1 är bara en liten del av ett unikt område. På sid
41 spalt 3 står att ”Hökensås utgör riksintresse för friluftslivet i kommunen med särskilt goda
förutsättningar för naturupplevelser och friluftsaktiviteter” o s v.
Vidare kan man läsa i del 2 sid 48 första spalten tredje stycket ” Hökensås naturvårdsområde utgör
en del av Hökensås.” Vi skulle vilja säga ”endast en liten del av Hökensås friluftsområde”. Naturen
påminner i vissa fall en hel del om Tivedens nationalpark. Det vi vill framhålla är att Hökensås är så
mycket mer än bara området kring Nordic Camping. Hökensås finns i Härja, Velinga, Daretorp m fl
socknar. Där finns det variation i naturen, inte bara tallskog. Här finns rara växter. Här kan man
komma nära djur. Här träffar man på små torp och gårdar som har en egen historia.
Här i Velinga, Daretorp och Härja bor flera långpendlare, på grund av att vi har närhet till Jönköping.
För vissa av oss är det faktiskt närmare till Habo än till Tidaholm eller Jönköping än till Skövde.
Kommunen verkar bara vara intresserade av oss när det gäller att ställa upp vindkraftverk, som ingen
av oss i det här området vill ha. För att visa kommunen att det finns människor i det här området
också, har vi ställt samman följande reflektioner på översiktsplanen:
Tysta områden
Enligt ”Översiktsplan 2020” del 1 sid 35 skriver ni ” Tystnaden är en viktig resurs som bedöms bli en
bristvara i framtiden. Vidare står det ” tysta områden avser vidare sammanhängande områden som
är relativt fria från störningar i form av buller från bland annat trafik och industri. Vindbruksplanen
ska revideras och hänsyn bör tas till den nya planen, men man bör beakta att vindkraft anses vara
industri. Hur lämpligt är det att sätta upp vindkraftverk i ett område som är så högt skattat av
naturvårdsmyndigheten. På olika kartor i Översiktsplanen finns utritade industiområden och i nära
anslutning till dessa bör även vindindustrin placeras, då det redan finns ett industribuller där och
närheten mellan producent och konsument minimeras.
Eftersom det anses att vi har för få tysta områden är det lämpligt att utvidga Hökensås tysta område
med en delning av Hökensås södra vindbrukområde i en östvästlig linje från Blåhults kapell –
Sjogerdala – Härja kyrka och sedan rakt söderut mot Mullsjö och som en naturlig fortsättning följa
gränsen mot Mullsjö i riktning mot Bare mosse.
Om det skulle bli så att vindkraftverken inte kommer att byggas på det inritade området mellan
Velinga, Daretorp och Härja borde hela detta område bli klassat som tyst område. Här är ljudnivån
mellan 20‐23 dBA när fåglarna inte kvittrar.
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I kanten och inom det inritade vindbruksområde finns mer än 2000 personer som är berörda av
detta.
De som bor och besöker detta område gör det för att här är det tyst och lugnt vilket behövs i dagen
samhälle. I detta område finns det även ett rikligt fågelliv och natur med stora variationer i kontrast
till Hökensås naturvårdsområde.
• Nordic Camping & Resort har 50 uthyrningsstugor och 150 uppställningsplatser för husvagn/
husbil campingen är fullbelagd under sommarmånaderna. Vilket innebär att det bor 600‐800
personer här.
 Hökensås Caravan Club camping har 150 uppställningsplatser för husvagn/ husbil campingen
är fullbelagd under sommarmånaderna. Vilket innebär att det bor 400‐600 personer här.
• Bredsjöns fritidsområde med ett sextiotal stugor.
• Vitareds fritidsområde med ett sjuttiotal stugor.
• Hökensås Sportfiske AB med 24 000 besökande fiskare.
• Utöver dessa bor det 3‐400 fastboende Tidaholmare i eller i nära anslutning till
vindbruksområdet.

”EU:s direktiv om tysta områden säger att de måste skyddas och bevaras. Bullerföroreningar
är ett stort problem för Europas miljö. Transport och industri är de främsta orsakerna till oro
och långvarig exponering kan skada människors hälsa och påverka ekosystemen negativt.
Den europeiska lagstiftningen syftar till att minska bullerföroreningar och framhäver
behovet av att bevara områden som för närvarande inte påverkas. Dessa så kallade lugna
områden är en viktig del av den europeiska ljudbilden och kan erbjuda fristad bort från
buller.”(EES‐rapport nr 14/2016).
I del 3 står det på sidan 27.
Hökensås är utpekat som riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB samt riksintresse
rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB.
Vindkraft är inte turistfrämjande, turister besöker Tidaholms kommun för det är tyst. Vindkraft är
inte miljövänligt när man ser till vilken yta oförstörd natur som påverkas. Vindkraftverken på
Hökensås gör ett område lika stort som Tidaholms tätort till ett industriområde ( 1660 ha = 24 000
villatomter). Detta område är till stora delar ett riskområde med hög ljudnivå.
Detta stämmer inte med Tidaholms miljöplan.
Våtmarkerna / sumpskogarna på Hökensås kommer att torkas ut. Sveriges våtmarker binder lika
mycket CO2 som trafiken släpper ut.
Hökensås är kommunens största vattenreningsanläggning för dricksvatten till Tidaholm och Vättern
och måste därför få ett utökat skydd.
Är fundersamma kring tanken på ”gröna stråk”. Enligt Översiktsplanen 2020 ska dessa stråk vara t ex
”promenadvägar” då de fyller en viktig funktion som spridningskorridor för växt‐ och djurlivet och för
att stärka kopplingar för gående och cyklister” ( översiktsplan 1 s 7). Det här stråket går rakt igenom
den planerade vindparken. Är detta avsiktligt eller har ni tänkt revidera stråket? Det är mycket
olämpligt att ha en sträckning av grönt stråk genom vindkraftparken.
Turism
På sidan 23 finns en karta över cykelleder i Tidaholms kommun. Vi har sett skyltar med
”Västgötaleden” och ”Vättern runt”, men vi har inte sett några skyltar med ”Tidaholm runt”. Vi
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föreslår att man sätter ut skyltar med Tidaholms cykelleder, då det kan locka turister samt underlätta
för dem att hitta.
Undrar också varför inte ”ridleden” är utmarkerad i Översiktsplanen?
Turism är bra och ger pengar till kommunen i form av shopping, gynnar näringsställen och gästnätter
både i staden och runt omkring Tidaholms kommun. Kommunen säger sig vilja satsa på att få turism
till vårt område bl a till Hökensås semesterby mm. Svenska politiker vill avskaffa fossila bränslen till
2035. Den här planen sträcker sig till 2030, men vi måste tänka långsiktigt. Om det inte finns fossila
bränslen och det inte finns tillräckligt med elkraft för att serva alla medborgare med önskad
tillgänglighet, hur ska man då kunna ta sig till Tidaholm eller Nordic Camp vid Hökensås semesterby?
Alltså måste kommunen satsa på allmänna kommunikationsmedel, vilka är obefintliga idag, såvida
man inte kan använda ”Närtrafik” som endast går på tider när skola och äldreomsorg inte behöver
dem, eller skolbussen. Det kanske blir så att turister till Tidaholmsområdet får ta sig till
järnvägsstationerna i Falköping, Habo eller Mullsjö. För att få turism till Hökensås och Tidaholm
måste man därför ordna med kommunikationer.
I denna översiktsplan bör det även skrivas in att vindbruksplanen från 2010 kommer att revideras.
Förhoppningsvis är den klar så att det blir rätt i översiktsplanen.
Felaktighet i underlaget från medborgardialogen 2017
”Tidaholm är Nordens (fel ska vara Härja i Tidaholms kommun är Skandinaviens ) centrum! Ställ en
skylt vid Härjakorsningen som visar Stockholm 377 km, Oslo 377 km & Köpenhamn 377 km”

Kommentar:
‐
‐

‐

Mycket av svaren kan ses i kommentarer till föregående yttrande, då yttrandena till större
delen är lika.
Ang. förslag på ledord/mål till Översiktsplanen. Översiktsplanen kopplar till Tidaholms
kommuns strategiska plan och budget. I den strategiska plan och budgeten finns ett antal
politiska mål och ambitioner som direkt kopplar till Agenda 2030 samt FN:s globala miljömål.
Den strategiska planen styr hur verksamheten arbetar för att nå Tidaholms kommuns vision,
som handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av att leva och bo i en god
livsmiljö som ger trygghet, omtanke och utveckling. Tidaholms kommun fortsätter arbeta mot
den visionen. I västra Götaland finns även ett regionalt åtgärdsprogram för hur vi på bästa
sätt tillsammans ska nå de globala miljömålen. Åtgärdsplanen heter ”utmaningar för ett
hållbart Västra Götaland”. Syftet med åtgärdsprogrammet är att det ska vägleda och stödja
prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet.
Åtgärdsprogrammet ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland” riktar sig till alla som
medverkar till att vi uppnår de svenska miljömålen i Västra Götaland. De fyra stora
utmaningarna i Västra Götaland är: Minskad klimatpåverkan och ren luft. Hållbar
användning av vattenmiljöer. Hållbart brukande av skog och odlingslandskap, samt God
boendemiljö och hållbar konsumtion. Kopplat till åtgärdsprogrammet finns en beskrivning av
åtgärder och dess effekter, samt förslag på aktörer.
Översiktsplanen kommer inte upprätta nya ledord eller nya prioriteringar gällande
miljöarbete, utan samverkar med regionen för att tillsammans uppnå bästa möjliga resultat i
miljöarbetet.
Kommunen håller med om att Hökensås och vår vattentillgång vid Källefall är en unik
tillgång. 2019 fastställde Kommunfullmäktige därför ett nytt vattenskyddsområdet och nya
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skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt, för att säkerställa och skydda vattentillgången för
framtiden.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐06‐03 Anders Jakobsson
Med detta yttrande vill det framföras medborgarens synpunkter på framlagd Översiktsplan för
Tidaholms kommun som redovisades vid Samrådsmöte i Fröjered.
Först vill den framföra det positiva i att kommunen jobbar igenom en tanke för kommunens fortsatta
utveckling.
Med denna inlaga framföras en del synpunkter, först några korta kommentarer på några olika
punkter, och sedan lite mer utförliga synpunkter på den Vindbruksplan från 2010 som kort nämns i
skrivelserna.
Utveckling på landsbygden
Tidaholm är i mångt och mycket en landsbygdskommun där Tidaholm samhälle finns som en liten
centralort och centrum för olika former av service. Allt färre som bor på landsbygden livnär sig på
jord‐ och skogsbruk utan boendet på landsbygden är istället ett val som görs för att få den
boendemiljö som just landsbygd har att erbjuda, och utkomsten kommer från arbete på annat håll.
För att landsbygden ska utvecklas, och inte avvecklas, behöver därför den genuina lantliga
boendemiljön bevaras, möjligheter till pendling vara goda och möjlighet till distansarbete genom
goda bredbandsuppkopplingar finnas tillgängliga.
Boendemiljön återkomms till m.a.p. vindbruk nedan, men de andra punkterna nämnas i detta avsnitt.
Att underlätta pendling för såväl studier som arbete kan naturligtvis ske genom en förbättrad
kollektivtrafik och för lyckligt lottade kanske förbättrade cykelvägar som verkar vara ett
återkommande tema i många kommuner. Men att tro att boende på landsbygden kommer att
cykelavstånd eller ett kollektivtrafiknät som täcker in gårdar och torp i landskapsbilden verkar ganska
orimligt. Det är därför också viktigt att inte tappa fokus på ett effektiva bilvägar till städer inom
pendlingsavstånd och att underhållet av vägar är på en nivå som inte medför trafikfara och ett
onaturligt slitage på fordon.
När det gäller bredband ifrågasätts det faktum att de som bor i området längs vägen från 193 till
Korsberga har en förhöjd avgift med 20:‐
Det byggdes där fibernät på egen bekostnad i föreningsform och överlät det till kommunen, som för
att ta emot det lade på en extra avgift på 20:‐/månad utöver att föreningsmedlemmarna bekostat
nätet själva. Det är inga stora pengar, men en irriterande principfråga att på landsbygden för många
år sedan först får byggas nätet för ca 25000:‐/anslutning när kommunen var helt ointresserade att
kostnadseffektivt samordna fiberförläggning med nedgrävning av elkabel i området och sedan betala
20:‐/månad extra för att skänka nätet till kommunen. Datakommunikation är viktigt för
landsbygdsutveckling och det gamla kopparnätet är nedlagt. På landet är man van att ta eget
initiativ, men straffa inte initiativen ekonomiskt.
Vindbruksplan
Det framförs en positiv inställning till vindkraft, men synpunkterna gäller vindbruksplanen och även
om det bara nämns förbigående i Översiktsplanen lyfts det i detta sammanhang som en viktig del i
boendemiljön på landet, och därmed landsbygdens fortsatta utveckling.
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Eftersom medborgaren personligen är bosatt och markägare i vindbruksplanens område 2 berör
synpunkterna främst detta område, men mycket är generella synpunkter.
Att område 2 kan vara lämpligt att exploatera för vindkraft har man förståelse för eftersom
vindförutsättningarna bör vara goda upp emot höjden av Hökensås och att det förutom i den västra
kanten är ett område utan mycket bebyggelse. På vilket sätt och i vilken utsträckning denna
eventuella exploatering sker belysas det i några punkter.
Täthet:
En iakttagelse i planen är att det är mycket stora variationer i föreslagen täthet med vindkraftverk
mellan de tre prioriterade områdena.
Område 1 på 1800 ha och 12 verk ger en täthet på 150 ha/verk
Område 2 på 390 ha och 7 verk ger en täthet på 56 ha/verk
Område 3 på 2900 ha och 14 verk ger en täthet på 207 ha/verk
Detta anser pekas på ett möjligt underutnyttjande av främst område 3, medan område 2
överexploateras med en täthet nära 4ggr högre än område 3.
Område 2 angränsar dessutom till ett område i Hjo kommun där ett stort antal verk planeras vilket
ytterligare ökar exploateringsgraden i detta område.
Förslagsvis minskas antalet verk i område 2 till maximalt 3‐4 verk, medan det kan ökas främst i
område 3. En likartad täthet på 150 ha/verk skulle ge 19 verk i område 3 och för område 2 knappt 3
verk.
Placering inom område 2:
Om vindkraftverk skulle byggas inom område 2 finns en rad faktorer som talar för att placeringen
inom område 2 bör dras så långt som möjligt österut och norrut i området, öster om den
högspänningsledning som skär igenom området.
Bostäder i och alldeles intill området finns främst längs den västra kanten, ner mot jordbrukslandet.
Genom att placera verken längst upp på åsen österut ökas avståndet till boende och påverkan på
boendemiljön minimeras.
Ju högre upp ett vindkraftverk placeras desto gynnsammare vindförhållanden erhålls. Områdets
stiger kraftigt ju längre österut man kommer så det bör vara en stor fördel för vindbruket att sträva
österut.
Planer i Hjo kommun på vindkraft i angränsande område talar för att hålla ihop vindkraftparken vid
kommungränsen och inte dra verken djupare ner mot åkerlandskapet.
Elledningar till vindkraftverk läggs vanligtvis i kanten av de vägar som måste byggas fram till verket. I
område två ska rimligen producerad energi matas till högspänningsledningen från såväl verk inom
detta område som verk i Hjo kommuns
Buller:
Ett boende på landsbygd har för‐ och nackdelar där ett av de starka incitamenten till att välja det
lantliga boendet är att komma bort från den ständiga ljudbild som finns i tätorter. Vid
vindkraftsexploatering ska miljökonsekvensbeskrivningen visa beräkningar på att bullernivån inte
överstiger 40dB(A) enligt Miljövårdsverkets normer. Ljud är ofta väldigt subjektivt och ett
ingenjörsmässigt mått som 40 dB(A) kan vara svårt att jämföra och relatera till. För att ändå göra
någon slags jämförelse kan nämnas att en modern diskmaskin anges ha ett bullervärde på 40dB(A).
Som en vardaglig jämförelse kan alltså gränsvärdet på 40 dB(A) ungefär jämföras med bullret i köket
från en bra diskmaskin, vilket jag anser vara en hög bullernivå i en för övrigt oftast relativt tyst lantlig
miljö.
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För att inte drabba boende på landsbygd och framtida attraktionskraft på lantligt boende och
därmed värdet på bostadsfastigheter är detta ett område där respektfull exploatering handlar om att
utifrån förutsättningarna sträva efter lägsta möjliga bullernivå vid bostäder, inte att klara ett
gränsvärde. Ljudutbredning är inte lätt att simulera och beräkna, men vad som med säkerhet kan
sägas är att ökat avstånd från ljudkällan ger lägre ljudtryck.
Säkerhet:
En aspekt som nämns i planen men som inte nämnvärt utvecklas är säkerhetsaspekten. Vindkraftverk
uppfattas i sin helhet betraktade som maskiner. De flesta typer av maskiner har vissa
säkerhetsavstånd som ska beaktas.
Ett icke verifierat citat ur tillverkaren Vestas manual säger: ”Vistas inte inom en radie på 400 m om
det inte är absolut nödvändigt.”
Ju närmre bostäder man kommer desto större utsträckning besöks skog och mark av såväl vuxna som
barn. Att placera en maskin med 400 m säkerhetsavstånd 450 m från en bostad, där t.ex. barn leker
fritt i skogen är inte ansvarsfullt, framför allt inte om möjlighet finns att förlägga verket på större
avstånd. Med ett ökat avstånd minskar närvaron av såväl barn som vuxna.
Respekt:
I vindbruksplanens avsnitt 7 om vindkraftens påverkan på miljön talas om ett respektavstånd till
bostadshus på 3 gånger vindkraftverkets totala höjd, typiskt ca. 450 m. Jag ser positivt på denna
absolutgräns som ett komplement till Miljövårdsverkets krav på maximalt 40 dB(A) i bullernivå, men
det saknas ett resonemang omkring respektfull exploatering vilket anses ska läggas till i
vindbruksplanen.
Vid denna typ av exploatering av naturresurser handlar respekt, som man ser det, om att eftersträva
så liten miljöpåverkan som möjligt utifrån de förutsättningar som råder, både i form av påverkan på
naturen och påverkan på boendemiljö.
Om ett vindkraftverk lika väl kan placeras 1500 m från ett bostadshus anses det respektlöst att
placera det 1000 m bort. Om andra förutsättningar medger en placering 1000 m bort är det
respektlöst att placera det 750 m från ett hus. Att närma sig respektens absolutgräns på 450 m om
det istället går sträva efter ett maximalt avstånd till bostäder är respektlöst. Vindbruksplanen bör
innehålla ett krav på exploatörer att eftersträva minimerad påverkan på boendemiljön genom att
maximera avståndet till bostäder utifrån rådande förutsättningar.
Vidare anser jag att det i planen bör föras in ett resonemang omkring respektfull exploatering mellan
olika markägare som påverkas samt de boende i närområdet. Ett vindkraftverk påverkar ett stort
område, dels för boende och dels för att det blockerar ett betydande område för vidare exploatering.
Respektfull exploatering handlar därför om att skapa ett samförstånd mellan påverkade markägare,
påverkade andra fastighetsägare och påverkade boende. Detta är också en förutsättning för en
smidig utbyggnad av vindkraft.
Ytterligare en aspekt som bör beaktas är värdet på fastigheter. Fastigheter som får del av den
ersättning som utgår till markägare kanske påverkas positivt av en vindkraftetablering på fastigheten,
eftersom ersättningen till markägaren ligger i storleksordningen 100.000:‐ per år. En allvarlig
frågeställning för alla ägare till bostadsfastigheter där vindkraftverk uppförs i allt för nära anslutning
är vad som händer med bostäders marknadsvärde. Mäklare nämner ibland stora värdeminskningar,
30 % har nämnts. Återigen en fråga om respekt, i detta fall för andras egendom där markägare får
arrendeintäkter och troligen höjda fastighetsvärden medan boende får försämrad boendemiljö och
försämrade värden på bostadsfastigheter.
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Ett närliggande problem är också möjlighet till framtida bostadsbyggande där en
vindkraftexploatering kan blockera möjlighet till framtida bostadsbyggande, och därmed förstöra
värden av tomtmark och utveckling av lantligt boende.

Kommentar:
‐

‐

‐

‐

Som tidigare nämnts i samrådsredogörelsen så kommer Tidaholms kommuns vindbruksplan
att revideras. Översiktsplanen är inte tänkt att ersätta vindbruksplanen, utan förhålla sig till
de riktlinjer som beslutas i den utredningen. Frågeställningar kring buller, närhet till
bebyggelse och eventuella revideringar kring detta tas med i det arbetet.
En god och långsiktigt hållbar utveckling på landsbygden är något som kommunen strävar
efter. God kommunikation är en väsentlig del i en levande landsbygd, och Tidaholms kommun
arbetar för att påverka underhåll och utbyggnad av icke kommunala vägar i den utsträckning
som är möjlig, för att kommunikationerna ska fungera så bra som möjligt även mot
landsbygden.
Gång‐ och cykelvägar är en stor del av vårt hållbara resande i framtiden och att utveckla fler
gång‐ och cykelvägar mot våra mindre orter är en viktig del i arbetet med hållbara
kommunikationer. Som en första prioritet finns Ekedalen med som ett utvecklingsstråk för
cykelväg, men skulle andra möjligheter uppstå, exempelvis genom samförläggning av
ledningsstråk, kommer detta givetvis att utredas när så uppstår.
Övriga synpunkter noteras.

2019‐06‐03 Gineke ten Hoopen
Gineke ten Hoopen skriver i sitt Yttrande:
”Efter att ha tagit del av er information angående översiktsplanen i Tidaholms kommun har vi en
allvarlig fundering angående kvalité på vattnet i Tidan norr om Tidaholm.
Vi syftar huvudsakligen på Natura 2000‐området Eldslyckan‐ Kobonäs men även övriga områden som
helt är beroende av Tidans vattenkvalitet. Länsstyrelsen inventerade Eldslyckan – Kobonäs området
och gjorde klart för oss att vi har ett mycket unikt område norr om Tidaholm. Gamla slåtterängar och
betesmarker där floran och faunan långsamt har bildats under lång tid.
Miljön där påverkas direkt och indirekt av Tidans vattenkvalitet till skillnad från många andra
naturområden i Tidaholms kommun.
I dagens vatten finner vi bl.a.
‐ Mikroplaster (gummikulor fotbollsplan, avfall av gator (fordon), hygienartiklar)
‐ Läkemedelssubstanser som hormoner, smärtstillande medel, antibiotika,
antiinflammatoriska medel, sömnmedel och antidepressiva medel.
‐ Ftalater (mjukgörare), p.c.b., dioxiner, nonylfenol, kvicksilver, silver.
‐ Antibiotika kan som ni veta leda till antibiotikaresistens.
‐ Hormoner hämnar fortplantningen hos vattenlevande organismer, hormonstörningarhar
även observerats hos han fiskar som feminiseras även kemikalier som ftalater (mjukgörare),
pcb och dioxiner har samma effekt redan vid mycket låga halter.
Så ser det ut i dagens värld.
Även om Tidaholms kommun har ett godkänt vattenreningsverk som uppfyller kraven så vet vi alla
att när vattenmassorna är stora och intensiva (efter skyfall till.ex.) så finns det inte några garantier
för vad som släpps ut i Tidan.
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Vårt framtida klimat kommer att bjuda på stora vattenmassor under en kort tid.
Vi ber er att prioritera vattenkvalitet i Tidan, det skulle vara av stor betydelse för miljön norr om
Tidaholm.
Vi har möjligheten att göra skillnad.”

Kommentar:
‐

‐

Tidaholms kommun arbetar aktivt med att förbättra vattenkvalitén i Tidan. En stor del av de
föroreningar som når våra vattendrag kommer från privata aktörer, där regionala och
nationella lagar, styrdokument och riktlinjer är grunden för att minska utsläpp i våra
vattendrag. En av de stora posterna som kommunen dock har möjlighet att påverka är
utsläpp av dagvatten. Genom att fördröja och naturligt infiltrera vatten från våra hårdgjorda
ytor kan vi förhindra att tungmetaller, kolväten, näringsämnen, bakterier, partiklar, salter,
etc. förs orenat ut i våra vattendrag. Detta är ett som kommunen jobbat aktivt med de
senaste åren, och kommer fortsätta arbeta med framöver. Förhoppningsvis kommer
åtgärderna ge goda resultat ibland annat Tidan framöver.
Övriga synpunkter noteras.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-02-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020/38

§ 8 Beslut om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet
med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat arbetsordningen för
kommunfullmäktige utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya
rekommendationer.
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom förslaget med
kommunfullmäktiges presidium. Presidiet ansåg vid genomgången att följande
bestämmelser, som avviker från SKR:s förslag, ska vara kvar i sin nuvarande
form i förslaget till ny arbetsordning:
-

Sammanträdena ska även fortsättningsvis annonseras i ortspressen (§
11)
Placeringsordning (§ 12)
Talarordning och ordningen vid sammanträdena (§ 27)
Motioner (§ 32), handläggningstid ska vara kvar
Allmänhetens frågestund (§ 37)

Vidare förordade presidiet en ändring av 2 § som innebär att val av presidium
ska ske på sammanträde som hålls innan december månads utgång. I övrigt
hade presidiet inga synpunkter på kommunledningsförvaltningens förslag.
I förslaget är tillägg markerade i grönt och borttag markerade i rött.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet
med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-21.
 Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.
 Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige med röd (borttaget)
och grön (tillägg) text.
 SKR:s underlag- Arbetsordning för fullmäktige, mars 2019.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-21
Ärendenummer
2020/38

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Beslut om reviderad arbetsordning för
kommunfullmäktige
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat arbetsordningen för
kommunfullmäktige utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya
rekommendationer.
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom förslaget med
kommunfullmäktiges presidium. Presidiet ansåg vid genomgången att följande
bestämmelser, som avviker från SKR:s förslag, ska vara kvar i sin nuvarande
form i förslaget till ny arbetsordning:
-

Sammanträdena ska även fortsättningsvis annonseras i ortspressen (§
11)
Placeringsordning (§ 12)
Talarordning och ordningen vid sammanträdena (§ 27)
Motioner (§ 32), handläggningstid ska vara kvar
Allmänhetens frågestund (§ 37)

Vidare förordade presidiet en ändring av 2 § som innebär att val av presidium
ska ske på sammanträde som hålls innan december månads utgång. I övrigt
hade presidiet inga synpunkter på kommunledningsförvaltningens förslag.
I förslaget är tillägg markerade i grönt och borttag markerade i rött.
Beslutsunderlag
 Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.
 Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige med röd (borttaget)
och grön (tillägg) text.
 SKR:s underlag- Arbetsordning för fullmäktige, mars 2019.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet med upprättat
förslag.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Arbetsordning för kommunfullmäktige
Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-27 och reviderad 2019-11-25 och
2020-XX-XX, gäller tillsvidare. Dokumentansvarig är kansliavdelningen.
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter
1§
Fullmäktige har 41 ledamöter och 25 ersättare.

Presidium
2§
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett
sammanträde som hålls före december månads utgång.
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Interimsordförande, ålderspresident
3§
Till dess att val av presidiet har förrättats tjänstgör som ordförande den som
har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste
av dem vara ålderspresident.

Fyllnadsval till presidiet m.m.
4§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller
från sin presidiepost bör fullmäktige, så snart det kan ske, välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Upphörande av uppdraget
5§
Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör
uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden
av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för
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att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunkansliet.

Tid för sammanträdena
6§
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dag och tid för det första sammanträdet efter
samråd med styrelsens presidium.

Extra sammanträde
7§
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter
samråd med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden
och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade
på det extra sammanträdet.

Ändringar i sammanträdesordningen
8§
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.

Plats för sammanträde
9§
Fullmäktige sammanträder i lokal som presidiet bestämmer.

Deltagande på distans
10 §
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar innan sammanträdet anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro
får ske på distans.

Tillkännagivande och annonsering av sammanträdena
11 §
Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde
minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om
tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas elektroniskt, om inte skäl talar däremot.
I 15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske.
Fullmäktiges presidium bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden
som ska behandlas ska införas i ortstidningen. Om särskilda skäl föreligger får
dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningen samt på webbplatsen

Placeringsordning
12 §
Vid fullmäktiges sammanträden intar fullmäktiges presidium samt sekreterare
särskilda platser vid presidiebordet. Kommunalrådet och oppositionsrådet intar
också särskild plats i fullmäktigesalen.
Kommunfullmäktiges ordförande bestämmer tillsammans med partiernas
gruppledare hur ledamöterna ska vara placerade i fullmäktigesalen.
Ersättare intar den ledamots plats för vilken ersättaren tjänstgör.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
13 §
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett
sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar ordföranden ett
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
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Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden
och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträde
14 §
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, när fullmäktige
ska behandla ett ärende om inte annat följer av lag.
15 §
Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden
i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och
ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före
det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
16 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde ska snarast anmäla detta till kommunkansliet. Kommunkansliet
underrättar, på ordförandens uppdrag, den ersättare som står i tur att tjänstgöra.
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17 §
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin
tjänstgöring.
18 §
Det som sagts om ledamot i 16 och 17 §§ gäller också för ersättare som kallats till tjänstgöring.
19 §
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop
20 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop
ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokollsjusterare
21 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
Sedan upprop har skett enligt 20 § väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att, i förekommande fall, biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena
22 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas
som inte finns med i tillkännagivandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
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Yttranderätt vid sammanträdena
23 §
Rätt att delta i överläggningen har:
-

kommunalråd och oppositionsråd. Dessa har även rätt att framställa
förslag.
ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam
nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,
ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls
med anledning av svaret,
styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§
KL när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget,
ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som
kommunen är medlem i vid besvarandet av en interpellation eller fråga
och överläggning som hålls i anledning av svaret,
ersättare i fullmäktige. Ej tjänstgörande ersättare har dock inte rätt att
framställa yrkanden eller att delta i beslut. Detta gäller även den som tidigare har väckt en motion när motionen i fråga ska avgöras av fullmäktige.

24 §
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av
revisionsberättelsen.
Förtroendevald som inte är ledamot i kommunfullmäktige men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den
verksamhet som den förtroendevalda ansvarar för behandlas.
Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när
revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas.
25 §
Ordföranden låter, efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning
som behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
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Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden, efter samråd med
vice ordförandena, i den utsträckning som behövs kalla ordföranden och vice
ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
26 §
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer
vid sammanträdena.

Talarordning och ordning vid sammanträdena
27 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning
han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett
kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare
anfört. Repliken kan sedan mötas av en avslutande motreplik. Inläggen görs
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget
framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet, och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt får
ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig
efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får ordföranden ajournera
eller upplösa sammanträdet.

Yrkanden
28 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller läggas till om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
yrkande avfatta det skriftligt.
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Deltagande i beslut
29 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till
ordföranden innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet
om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar
30 §
När omröstningar genomförs biträds ordföranden av de två ledamöter som har
utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs genom att fullmäktiges ledamöter avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
När omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot
ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning genomföras omedelbart.
31 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den:
-

upptar namnet på någon som inte är valbar,
upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner
32 §
En motion;
-

ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
får inte ta upp ämnen av olika slag,
väcks genom att den lämnas in till kommunkansliet eller vid ett sammanträde med fullmäktige.
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En ersättare får väcka en motion endast när ersättaren tjänstgör som ledamot
vid ett sammanträde.
Väckt motion ska besvaras av fullmäktige inom ett år om inte särskilda skäl
föranleder längre handläggningstid.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

E-förslag
33 §
Ett e-förslag är ett initiativ från en individ som rör en fråga av allmänt intresse
inom fullmäktiges ansvarsområde. Om ett e-förslag når tillräckligt många
röster ska förslaget väckas som ett ärende och hanteras av fullmäktige.
Fullmäktige avgör då om fullmäktige, efter beredning, ska besluta om förslaget
eller om förslaget ska lämnas till kommunstyrelsen eller nämnd för beredning
och beslut.
Den som har väckt ett ärende genom e-förslag har rätt att
presentera sitt förslag för fullmäktige när fullmäktige ska fatta beslut om hur
förslaget ska beredas. Förslagslämnaren ska även underrättas om vilken
instans som ska besluta i ärendet. Förslagslämnaren bör slutligen ges
möjlighet att yttra sig i ärendet vid sammanträdet då e-förslaget ska avgöras
och ska i sådant fall underrättas om tid och plats för sammanträdet.
E-förslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
fullmäktige fattar beslut om hur förslaget ska beredas.
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de e-förslag som har fått tillräckligt många röster men inte beretts färdigt. Kommunstyrelsen ska även redovisa fattade beslut i de e-förslag som har överlämnats till kommunstyrelse
eller nämnd för beredning och beslut. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Närmare bestämmelser om e-förslag meddelas av kommunstyrelsen i Riktlinje
för e-förslag.

Företagens initiativrätt
34 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden
i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer
35 §
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En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör
ges in till kommunkansliet senast fem arbetsdagar före det sammanträde vid
vilket ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation får riktas till ordförande eller vice ordförande i en nämnd eller
en fullmäktigeberedning. Fullmäktige får även besluta att andra förtroendevalda får interpelleras.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet
om sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen
före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10
kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en
annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem om denne på
grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid
sammanträdet eller inte.
Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är
närvarande.

Frågor
36 §
En fråga ska
- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,
- ges in till kommunkansliet senast fem arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan
behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts eller
senast under nästkommande sammanträde.
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Allmänhetens frågestund
37 §
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor som bedöms vara av allmänt intresse och gäller kommunens verksamhet till fullmäktiges ledamöter. Frågestunden ska ske i början av sammanträdet och bör pågå i som längst trettio minuter.
Frågan ska vara skriftlig och lämnas till kommunkansliet senast sju arbetsdagar före fullmäktiges sammanträde. Kansliet ansvarar för att kommunfullmäktiges presidium skyndsamt får ta del av frågan samt att den som ska besvara
frågan får ta del av denna senast fem arbetsdagar innan kommunfullmäktiges
sammanträde. Frågeställaren ska även närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde under punkten allmänhetens frågestund. Denne har då möjlighet att,
under som längst tre minuter, själv presentera sin fråga i kommunfullmäktige.
Endast kommunmedlem har rätt att ställa frågor. För att avgöra detta ska frågeställaren uppge namn, adress och telefonnummer i samband med att frågan
inges till kansliet.
Frågorna ska vara korta och koncisa. Om två eller flera personer ställer samma eller en liknande fråga kan svaret samordnas till ett gemensamt. Frågan
besvaras i första hand av ordföranden i berörd nämnd. Har frågan inkommit till
kansliet sju arbetsdagar innan ett ordinarie kommunfullmäktigesammanträde
skall den besvaras vid detta sammanträde.
Kommunfullmäktiges presidium avgör om frågan får ställas. Kommunfullmäktiges ordförande bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, hur frågestunden i övrigt ska genomföras. Finns obesvarade frågor som inte hunnits
med får ordförande hänskjuta dessa till nästkommande sammanträde.

Kommunal allmänpolitisk debatt
38 §
En gång per valår kallar ordföranden kommunfullmäktige till en allmänpolitisk
debatt.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena och partiernas
gruppledare när fullmäktige ska anordna allmänpolitisk debatt samt vilka regler som ska gälla för debatten. Dessa regler ska bifogas kallelsen till det aktuella sammanträdet.

Beredning av ärenden
39 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska behandla ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta
om remiss av sådana ärenden.
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Återredovisning från nämnderna
40 §
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom
anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
41 §
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Beredning av revisorernas budget
42 §
Presidiet bereder revisorernas budget.

Valberedning
43 §
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av nio ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en
vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning
eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Justering av protokollet
44 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter, varav en från majoriteten och en från oppositionen.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de
delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.

Reservation
45 §
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Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och
senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Expediering och publicering
46 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer
som berörs av besluten i protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.
47 §
Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund
av lag eller annan författning.

Fullmäktigeberedningar
48 §
Fullmäktige får tillsätta en eller flera fullmäktigeberedningar för beredning av
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Fullmäktige ska vid inrättande
av en fullmäktigeberedning besluta om:
 beredningens uppdrag,
 beredningens sammansättning, antal ledamöter och arbetsformer,
 att utse ordförande och en vice ordförande,
 beredningens mandattid samt
 tid för återrapportering och förslag från beredningen
49 §
En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör
till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som fullmäktigeberedningen finner nödvändiga.
50 §
En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in
de upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen
ska kunna fullgöra sina uppgifter.
51 §
För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll.
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Arbetsordning för kommunfullmäktige
Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-27 och reviderad 2019-11-25 och
2020-XX-XX, gäller tillsvidare. Dokumentansvarig är kansliavdelningen.
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter
1§
Fullmäktige har 41 ledamöter och 25 ersättare.
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utses i allmänna val. Det är
länsstyrelsen som hanterar kommunfullmäktiges sammansättning.

Presidium
2§
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som
Dessa utgör tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet av presidium ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige ett
sammanträde som hålls före december månads utgång.
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Interimsordförande, ålderspresident
3§
Till dess att val av presidiet har förrättats tjänstgör som ordförande den som
har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten) som ordförande.
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den som är
äldste av dem vara ålderspresident.

Fyllnadsval till presidiet m.m.
4§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller
från sin presidiepost bör fullmäktige, så snart det kan ske, välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget utför fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Upphörande av uppdraget
5§
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Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör
uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden
av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för
att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunkansliet.

Tid för sammanträdena
56§
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dag och tid för det första sammanträdet efter
samråd med styrelsens presidium.

Extra sammanträde
67§
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter
samråd med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden
och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade
på det extra sammanträdet.

Ändringar i sammanträdesordningen
78§
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt kommunens anslagstavla.

Plats för sammanträde
89§
Fullmäktige sammanträder i lokal som presidiet bestämmer.

Sammanträde Deltagande på distans
9 10 §
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
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bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar innan sammanträdet anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro
får ske på distans.

Tillkännagivande och annonsering av sammanträdena
10 11 §
Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde
minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om
tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas elektroniskt, om inte skäl talar däremot.
I 15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske.
Fullmäktiges presidium bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden
som ska behandlas ska införas i ortstidningen. Om särskilda skäl föreligger får
dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningen samt på webbplatsen

Placeringsordning
11 12 §
Vid fullmäktiges sammanträden intar fullmäktiges presidium samt sekreterare
särskilda platser vid presidiebordet. Kommunalrådet och oppositionsrådet intar
också särskild plats i fullmäktigesalen.
Kommunfullmäktiges ordförande bestämmer tillsammans med partiernas
gruppledare hur ledamöterna ska vara placerade i fullmäktigesalen.
Ersättare intar den ledamots plats för vilken ersättaren tjänstgör.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
12 13 §
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett
sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
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Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar ordföranden en
kungörelse ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver ingen kungörelse något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet
avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträdena
13 14 §
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, när fullmäktige
ska behandla ett ärende om inte annat följer av lag.
14 15 §
Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden
i de ärenden som tagits in i kungörelsen tillkännagivandet bör tillställas ska vara varje ledamot och ersättare tillhanda före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska vara samtliga tillställas ledamöter och ersättare tillhanda före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör delges tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli besvarade ställda.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
15 16 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde ska snarast anmäla detta till kommunkansliet. Kommunkansliet
underrättar, på ordförandens uppdrag, den ersättare som står i tur att tjänstgöra.
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16 17 §
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin
tjänstgöring.
17 18 §
Det som sagts om ledamot i 156 och 167 §§ gäller också för ersättare som
kallats till tjänstgöring.
18 19 §
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop
19 20 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop
ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokollsjusterare
20 21 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
Sedan upprop har skett enligt 19 20 § väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att, i förekommande fall, biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena
21 22 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen tillkännagivandet.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas
som inte finns med i kungörelsen tillkännagivandet ska behandlas under ett
sammanträde.
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Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena utöver tjänstgörande ledamöter
22 23 §
Rätt att delta i överläggningen har:
-

kommunalråd och oppositionsråd. Dessa har även rätt att framställa
förslag.
ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam
nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,
ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls
med anledning av svaret,
styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§
KL när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget,
ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som
kommunen är medlem i vid besvarandet av en interpellation eller fråga
och överläggning som hålls i anledning av svaret,
ersättare i fullmäktige. Ej tjänstgörande ersättare har dock inte rätt att
framställa yrkanden eller att delta i beslut. Detta gäller även den som tidigare har väckt en motion när motionen i fråga ska avgöras av fullmäktige.

23 24 §
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av
revisionsberättelsen.
Förtroendevald som inte är ledamot i kommunfullmäktige men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den
verksamhet som den förtroendevalda ansvarar för behandlas.
Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när
revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas.
24 25 §
Ordföranden låter, efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning
som behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att läm-
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na upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden, efter samråd med
vice ordförandena, i den utsträckning som behövs kalla ordföranden och vice
ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
25 26 §
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer
vid sammanträdena.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena
26 27 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning
han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett
kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare
anfört. Repliken kan sedan mötas av en avslutande motreplik. Inläggen görs
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget
framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet, och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt får
ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.
Ordföranden kan utvisa ut den som uppträder störande och som inte rättar sig
efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får ordföranden ajournera
eller upplösa sammanträdet.

Yrkanden
27 28 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller läggas till om inte fullmäktige enhälligt beslutar att medge
det enhälligt.
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Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut
28 29 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till
ordföranden innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet
om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar
29 30 §
När omröstningar genomförs biträds ordföranden av de två ledamöter som har
utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs genom att fullmäktiges ledamöter avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
När omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot eller ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning genomföras omedelbart.
30 31 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den:
-

upptar namnet på någon som inte är valbar,
upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner
31 32 §
En motion;
-

ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
får inte ta upp ämnen av olika slag,
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-

väcks genom att den lämnas in till kommunkansliet eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion endast när ersättaren tjänstgör som ledamot
vid ett sammanträde.
Väckt motion ska besvaras av fullmäktige inom ett år om inte särskilda skäl
föranleder längre handläggningstid.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

E-förslag
32 33 §
Ett e-förslag är ett initiativ från en individ som rör en fråga av allmänt intresse
inom fullmäktiges ansvarsområde. Om ett e-förslag når tillräckligt många
röster ska förslaget väckas som ett ärende och hanteras av fullmäktige.
Fullmäktige avgör då om fullmäktige, efter beredning, ska besluta om förslaget
eller om förslaget ska lämnas till kommunstyrelsen eller nämnd för beredning
och beslut.
Den som har väckt ett ärende genom e-förslag har rätt att
presentera sitt förslag för fullmäktige när fullmäktige ska fatta beslut om hur
förslaget ska beredas. Förslagslämnaren ska även underrättas om vilken
instans som ska besluta i ärendet. Förslagslämnaren bör slutligen ges
möjlighet att yttra sig i ärendet vid sammanträdet då e-förslaget ska avgöras
och ska i sådant fall underrättas om tid och plats för sammanträdet.
E-förslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
fullmäktige fattar beslut om hur förslaget ska beredas.
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de e-förslag som har fått tillräckligt många röster men inte beretts färdigt. Kommunstyrelsen ska även redovisa fattade beslut i de e-förslag som har överlämnats till kommunstyrelse
eller nämnd för beredning och beslut. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Närmare bestämmelser om e-förslag meddelas av kommunstyrelsen i Riktlinje
för e-förslag.

Företagens initiativrätt
33 34 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 10 kap. 17 och 18 2-6 §§ KL får
väcka ärenden i fullmäktige om i sådana ärenden som företaget är skyldigt att
se till att fullmäktige får ta ställning till.
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Interpellationer
34 35 §
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör
ges in till kommunkansliet senast fem arbetsdagar före det sammanträde vid
vilket ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation får riktas till ordförande eller vice ordförande i en nämnd eller
en fullmäktigeberedning. Fullmäktige får även besluta att andra förtroendevalda får interpelleras.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen tillkännagivandet om sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen ska bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 10
kap. 17 och 18 2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har
ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att
besvara interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en
annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem om denne på
grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid
sammanträdet eller inte.
Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är
närvarande.

Frågor
35 36 §
En fråga ska
- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,
- ges in till kommunkansliet senast fem arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
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Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan
behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts eller
senast under nästkommande sammanträde.

Allmänhetens frågestund
36 37 §
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor som bedöms vara av allmänt intresse och gäller kommunens verksamhet till fullmäktiges ledamöter. Frågestunden ska ske i början av sammanträdet och bör pågå i som längst trettio minuter.
Frågan ska vara skriftlig och lämnas till kommunledningsförvaltningenskansliet
senast sju arbetsdagar före fullmäktiges sammanträde. Kansliet ansvarar för
att kommunfullmäktiges presidium skyndsamt får ta del av frågan samt att den
som ska besvara frågan får ta del av denna senast fem arbetsdagar innan
kommunfullmäktiges sammanträde. Frågeställaren ska även närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde under punkten allmänhetens frågestund. Denne har då möjlighet att, under som längst tre minuter, själv presentera sin fråga i kommunfullmäktige.
Endast kommunmedlem har rätt att ställa frågor. För att avgöra detta ska frågeställaren uppge namn, adress och telefonnummer i samband med att frågan
inges till kansliet.
Frågorna ska vara korta och koncisa. Om två eller flera personer ställer samma eller en liknande fråga kan svaret samordnas till ett gemensamt. Frågan
besvaras i första hand av ordföranden i berörd nämnd. Har frågan inkommit till
kansliet sju arbetsdagar innan ett ordinarie kommunfullmäktigesammanträde
skall den besvaras vid detta sammanträde.
Kommunfullmäktiges presidium avgör om frågan får ställas. Kommunfullmäktiges ordförande bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, hur frågestunden i övrigt ska genomföras. Finns obesvarade frågor som inte hunnits
med får ordförande hänskjuta dessa till nästkommande sammanträde.

Kommunal allmänpolitisk debatt
37 38 §
En gång per valår kallar ordföranden kommunfullmäktige till en allmänpolitisk
debatt.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena och partiernas
gruppledare när fullmäktige ska anordna allmänpolitisk debatt samt vilka regler som ska gälla för debatten. Dessa regler ska bifogas kallelsen till det aktuella sammanträdet.

Beredning av ärenden
38 39 §
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Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska behandla ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta
om remiss av sådana ärenden.

Återredovisning från nämnderna
39 40 §
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom
anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
40 41 §
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
Fullmäktiges beslut att bevilja eller vägra ansvarsfrihet ska motiveras om inte
detta är uppenbart obehövligt.
Har revisorerna riktat anmärkning enligt 9 kap. 17 § KL mot någon ska fullmäktige ta ställning till om anmärkningen även ska framställas från fullmäktiges sida. Fullmäktige kan även på eget initiativ besluta om anmärkning. Även
sådant beslut ska motiveras. Framställs förslag till anmärkning ska fullmäktige
före beslut, i likhet med vad som gäller förslag om vägrad ansvarsfrihet, begära förklaring av den anmärkningen gäller.

Beredning av revisorernas budget
42 §
Presidiet bereder revisorernas budget.

Valberedning
42 43 §
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av nio ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en
vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning
eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
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Justering av protokollet
43 44 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter, varav en från majoriteten och en från oppositionen.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de
delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.

Reservation
44 45 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och
senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Expediering och publicering
45 46 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer
som berörs av besluten i protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.
46 47 §
Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom samma tid publiceras på kommunen webbplats.
Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund
av lag eller annan författning.

Fullmäktigeberedningar
47 48 §
Fullmäktige får tillsätta en eller flera fullmäktigeberedningar för beredning av
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Fullmäktige ska vid inrättande
av en fullmäktigeberedning besluta om:
 beredningens uppdrag,
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beredningens sammansättning, antal ledamöter och arbetsformer,
att utse ordförande och en vice ordförande,
beredningens mandattid samt
tid för återrapportering och förslag från beredningen

48 49 §
En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör
till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som fullmäktigeberedningen finner nödvändiga.
49 50 §
En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in
de upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen
ska kunna fullgöra sina uppgifter.
50 51 §
För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll.
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Förord
I skriften presenteras ett exempel på arbetsordning för fullmäktige. Det är en reviderad utgåva av det
underlag till arbetsordning som ursprungligen gavs ut av Sveriges kommuner och Landsting 2016.
Revideringen sker i anledning av den nya kommunallagen (2017:725).
Arbetsordningen är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en
arbetsordning kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer. För att underlätta
anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt beslutsfattande i fullmäktige. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av arbetsordningar, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i fullmäktige.
Författare till skriften har varit förbundsjuristen Emilia Danielsson och Lena Dalman med biträde av
förbundsjuristerna Helena Linde och Staffan Wikell, alla verksamma vid avdelningen för juridik.
Arbetsordningen bygger på lagstiftningens innehåll mars 2019.

Stockholm, mars 2019

Germund Persson
Avdelningen för juridik

Upplysningar om innehållet
Lena Dalman, lena.dalman@skl.se

© Sveriges Kommuner och Landsting, mars 2019
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ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE
INLEDNING
Detta underlag riktar sig till kommuner, landsting och regioner. Vad som härefter sägs i underlaget avseende
landsting omfattar även regioner enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
För vårt arbete har vi haft följande utgångspunkter:


innehållet i kommunallagen



utvecklingen av kommunal praxis



den kommunaldemokratiska utvecklingen



hänsyn till skiftande lokala förutsättningar i kommunerna och landstingen.

Vår normalarbetsordning innehåller förslag till bestämmelser och kommentarer till dessa. Det bör betonas att det
rör sig om ett underlag för lokala bedömningar, och att vår normalarbetsordning utgör ett exempel på hur en arbetsordning kan utformas. Mot den bakgrunden redovisar vi också ett flertal alternativa lösningar i kommentardelen.
Erfarenheten visar att fullmäktiges grundläggande funktioner är desamma i alla kommuner och landsting men att
det kan finnas olika uppfattningar i detaljfrågor. Det är därför naturligt att arbetsordningarna varierar inom de
ramar som lagen tillåter. Hänsyn kan t.ex. tas till kommunens eller landstingets storlek, antalet partier i fullmäktige, fullmäktiges storlek och hur man ser på fullmäktiges roll.
Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser. De får givetvis inte strida mot KL eller
annan lag. Det rättsliga värdet på bestämmelserna i en arbetsordning kan variera. Vissa är av mer konstitutiv
karaktär, medan andra närmast har karaktären av rena ordningsföreskrifter. Detta har betydelse för frågan om
fullmäktige själv kan ge dispens från en bestämmelse i arbetsordningen vid ett visst tillfälle, eller om ett beslut
om detta kräver enighet. Vidare har bestämmelsernas olika karaktär betydelse för frågan om en överträdelse av
dem kan leda till att besluten upphävs vid ett överklagande. I 13 kap. 9 § KL anges att ett beslut inte behöver
upphävas om ett fel inte haft betydelse för ärendets utgång. Ett sådant fel skulle t.ex. kunna vara överträdelser
av renodlade ordningsföreskrifter i arbetsordningen. Presumtionen bör dock vara att de bestämmelser som tas in
i arbetsordningen blir tvingande för fullmäktige. Detta måste därför beaktas vid införande av ytterligare bestämmelser i arbetsordningen.
Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. I sakens natur
ligger att fullmäktige inte bör tyngas av onödiga regler. Vissa frågor har dock ansetts vara av sådan vikt att de
inte får lämnas oreglerade. I 5 kap. 72 § KL uppställs därför krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om
1.

antalet ledamöter i fullmäktige,

2.

när sammanträden ska hållas,

3.

anmälan av hinder att delta i sammanträden.

4.

inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,

5.

vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts,

6.

rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,

7.

förfarandet vid omröstningar,

8.

handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,

9.

formerna för justeringen av protokollen, samt
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10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.

Om fullmäktige med stöd av 8 kap.1 § KL har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen
även innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska handläggas. Samma sak gäller om fullmäktige beslutat att
ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans.
Utöver dessa obligatoriska bestämmelser kan arbetsordningen således komplettera KL där denna endast ger rambestämmelser. I förarbetena betonas särskilt behovet av regler för slutna omröstningar (prop. 1990/91:117 s.
194). I många fall är reglering i arbetsordning frivillig men det kan ändå fram- stå som angeläget att ta in bestämmelser som inte finns i KL. Dit hör t.ex. regler om ordförandens ”ordningsmakt”.
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KAPITEL

1

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.
ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP. 5-7 §§ KL)
1§ Alternativ 1: Fullmäktige har ... ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Fullmäktige består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL)
2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande
samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska
förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång.
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden
anser att det behövs.
INTERIMS ORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT
3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige
längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.
FYLLNADSVAL TILL PRE SIDIET M.M.
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om
samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.
UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges
in till kommunstyrelsens kansli.
TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL)
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
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De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presidium.
EXTRA SAMMANTRÄDE
7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
ÄNDRINGAR I SAMMANTR ÄDESORDNINGEN
8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska
ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.
PLATS FÖR SAMMANTRÄDE
9 § Fullmäktige sammanträder i …
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.
DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL)
10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA
11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en
vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som
ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot.
I 15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige
besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
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Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta
sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter
ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när samman-trädet avbryts om
tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
ÄRENDEN OCH HANDLING AR TILL SAMMANTRÄDE
13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte
annat följer av lag.

14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i
tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de
avses bli ställda.
ANMÄLAN AV HINDER FÖ R TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE
15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur
att tjänstgöra.

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot
att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att
tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

17 § Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående
sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett
ärende.

Arbetsordning för fullmäktige

10

365
UPPROP
19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
PROTOKOLLSJUSTERARE
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.
Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera
protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det
senare under sammanträdet.
YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA
22 § Rätt att delta i överläggningen har







kommunalråd/landstingsråd/oppositionsråd/borgarråd /regionråd. Dessa har även rätt att framställa
förslag.
ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende
där nämndens verksamhetsområde berörs,
ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som
beredningen har handlagt,
ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation
eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,
styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett
ärende som berör förhållandena i företaget.
Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i vid
besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls i anledning av svaret.

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och
årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas
granskning eller revisorernas egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.
Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas.
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Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas.

24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena
och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen/landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Ingår kommunen/landstinget i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda
i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken
utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

25 § Kommundirektören/landstingsdirektören/regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.
TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDE NA
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig
och har blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för
en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får
ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.
YRKANDEN
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till,
om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
DELTAGANDE I BESLUT
28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet
fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.
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OMRÖSTNINGAR
29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot
avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara
omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den




upptar namnet på någon som inte är valbar,
upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns
särskilda föreskrifter i lag.
MOTIONER
31 § En motion




ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
får inte ta upp ämnen av olika slag,
väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
MEDBORGARFÖRSLAG
32 § Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige
(medborgarförslag).
Ett medborgarförslag





ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
får inte ta upp ämnen av olika slag,
väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.
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Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i
så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har
överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT
33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.
INTERPELLATIONER
34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli
senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen
ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst
sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret
ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande
till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen/landstinget är
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.
Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är närvarande.
FRÅGOR
35 § En fråga ska



vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,
ges in till styrelsens kansli senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa
den.

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
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BEREDNING AV ÄRENDEN
36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska
beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter
det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av
sådana ärenden.
ÅTERREDOVISNING FRÅN N ÄMNDERNA
37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.
PRÖVNING AV ANSVARSF RIHET OCH ANMÄRKNING
38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET
39 § Presidiet bereder revisorernas budget.
VALBEREDNING
40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande
mandatperioden.
Valberedningen består av ... ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre
vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av
fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
JUSTERING AV PROTOKO LLET
41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt
innan fullmäktige justerar den.
RESERVATION
42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten
göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen
av protokollet.
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Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.
EXPEDIERING OCH PUBLICERING
43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.
Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som
upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap.
12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.
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KAPITEL

2

KOMMENTAR TILL ARBETSORDNING FÖR
FULLMÄKTIGE
ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP- 5-7 §§ KL)
1 § Alternativ 1: Fullmäktige har ... ledamöter och …. ersättare.
Alternativ 2: Fullmäktige består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
Kommentar: Enligt KL är det obligatoriskt för fullmäktige att ange antalet ledamöter i arbetsordningen. Vid
lagändringarna 2014 infördes en möjlighet för kommuner med 8 000 röstberättigade invånare eller därunder att
minska antalet ledamöter till 21, och till 31 för kommuner med 16 000 röstberättigade invånare eller därunder.
Detta med anledning av att det i de små kommunerna varit betydligt färre röstberättigade per fullmäktigeledamot
jämfört med större kommuner. Reglerna om det minsta antalet ledamöter som får bestämmas finns i 5 kap. 5-7
§§ KL. För ledamöterna i fullmäktige ska det finnas ersättare (5 kap. 8 § KL). Fullmäktige ska bestämma antalet
ersättare. Detta kan ske genom bestämmelse i arbetsordningen (alternativ 1) eller genom särskilt beslut.
Länsstyrelsen utser sedan ersättare enligt 14 kap. 16 och 17 §§ vallagen (2005:837).
PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL)
2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande
samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium.
Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång.
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Kommentar: KL ålägger fullmäktige att utse en ordförande och en eller flera vice ordförande och att bestämma
tiden för uppdragen (5 kap. 11 § KL). Fullmäktige kan valåret bestämma att tiden för uppdragen ska vara kortare
än den mandatperiod som gäller för fullmäktiges ledamöter. Fullmäktige bör i och med detta även fatta beslut
om tidpunkten för nästa val av presidium.
Fullmäktiges presidium har här förutsatts bestå av ordföranden och två vice ordförande. Fullmäktige kan dock
välja att antingen bara ha en vice ordförande eller att ha fler än två vice ordföranden. Avgörande för detta är hur
fullmäktige vill att representationen i presidiet ska se ut.
Presidiet är numera ett organ. Detta motiveras av behovet att kunna ge presidiet uppgifter för att vitalisera fullmäktiges arbete. De skyldigheter och rättigheter som ordföranden har enligt KL och andra lagar ankommer dock
inte på presidiet utan ligger fortfarande på ordföranden ensam. På grund av de skiftande förhållandena och önskemålen i kommunerna och landstingen har i bestämmelsen angetts att val till presidiet ska förrättas före utgången av december månad valåret. Det ger möjlighet för kommunen och landstinget att samordna nominering
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och val till presidieposterna med övriga nomineringar och val. Den kommun eller det landsting som så önskar
kan givetvis föreskriva något annat, t.ex. att val till presidiet ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige.
Lagstiftaren har ansett det självklart att avgående fullmäktige inte kommer att välja presidium åt nyvalda fullmäktige. Valen ska således förrättas någon gång under perioden den 15 oktober – den 31 december. Fullmäktiges ordförande har, såsom angivits ovan, det formella ansvaret att leda fullmäktiges arbete. I och med att presidiet numera är ett kommunalrättsligt organ är det dock möjligt att ge presidiet särskilda uppgifter. På så sätt kan
presidiet ges en mer aktiv roll när det gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrelsen. De arbetsuppgifter som ska tilldelas presidiet ska fastställas i respektive kommuns/landstings arbetsordning.
Det är i arbetsordningen som fullmäktige anger i vilken utsträckning presidiet ska ha en roll i t.ex. den strategiska planeringen och kontakterna med styrelsen och de politiska partiernas gruppledare (prop. 2013/14:5 s. 23).
Eftersom det finns stora variationer i hur kommuner och landsting väljer att organisera sig och sitt arbete kan
presidiets roll komma att variera mycket. Vi har därför inom ramen för detta normalförslag valt att i dagsläget
inte ge några förslag på presidiets arbetsuppgifter utöver de som anges i 38 och 39 §§. Det är upp till varje kommun/landsting att här fylla på med bestämmelser om presidiets arbetsuppgifter utifrån lokala bedömningar av
presidiets roll.
INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT
3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kommentar: I 5 kap. 72 § första stycket 5 KL föreskrivs att arbetsordningen ska reglera vem som ska föra ordet,
till dess att en ny ordförande har utsetts. Det är lämpligt att följa allmänt vedertagen praxis och låta den som har
varit ledamot i fullmäktige längst tid, dvs. ålderspresidenten, fungera som interimsordförande. Bestämmelsen i
3 § första stycket har utformats så att ålderspresidenten för ordet, till dess att hela presidiet har valts.
Ålderspresidenten har, som framgår av de följande bestämmelserna, tilldelats uppgiften att fungera som ordförande, när samtliga i presidiet är förhindrade att sköta ordförandeskapet.
FYLLNADSVAL TILL PRE SIDIET M.M.
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om
samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.
Kommentar: Denna paragraf reglerar bl.a. fyllnadsval till presidieposterna. Normalt bör en presidiepost inte vara
vakant. Om en mycket kort tid kvarstår av mandatperioden kan emellertid fyllnadsval underlåtas. Bestämmelsen
om fyllnadsval har därför utformats som en ”bör”regel.
Samtliga i presidiet bör ha samma mandattid. Därför anges att valet ska gälla för återstoden av tjänstgöringstiden
för den som har avgått.
HINDER FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
Vice ordförande eller andre vice ordförande övertar automatiskt ordförandens samtliga funktioner när ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag. Detta kan, men behöver inte regleras i arbetsordningen.
Om samtliga i presidiet, på grund av sjukdom eller dylikt, är förhindrade att sköta uppdraget som ordförande,
ankommer det på ålderspresidenten att vara ordförande. Detta kan däremot behöva regleras. Ålderspresidenten
bör kunna fungera som ordförande i alla lägen då samtliga i presidiet har förfall. I praktiken måste detta vara
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sällsynt förekommande, men skulle t.ex. kunna bli aktuellt om samtliga i presidiet är jäviga vid en ansvarsprövning. Givetvis hindrar inget att man också har en särskild regel om tillfällig ordförande. I så fall bör följande tilllägg göras:
Ålderspresidenten tjänstgör som ordförande till dess fullmäktige utsett en tillfällig ordförande.
UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag
under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska
bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan
ges in till kommunstyrelsens kansli.
Kommentar: Paragrafen tar sikte på förtroendevalda som upphör att vara valbara, 4 kap. 7 § KL. Deras uppdrag
upphör vid första fullmäktigesammanträdet efter det att valbarheten upphörde. För att fullmäktige ska kunna
fatta ett beslut innan uppdraget förfaller, är det nödvändigt att den förtroendevalde omgående ger in sin ansökan
om att få kvarstå vid sitt uppdrag. Ärendet måste beredas.
TID FÖR SAMMANTRÄDEN A (5 KAP. 12 § KL)
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i
oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presidium.
Kommentar: Enligt 5 kap. 12 § första stycket KL ska fullmäktige bestämma när ordinarie sammanträden ska
hållas. Detta är ett normalförslag och det finns således handlingsutrymme för fullmäktige att besluta om när sammanträde ska hållas. Detta kan ske med längre eller kortare intervaller än vad som föreslagits här.
Som ett alternativ kan man överlåta åt ordföranden att bestämma vilken tid sammanträdena ska börja och därför
inte i beslutet ange klockslagen för sammanträdena. Detta kräver dock att också allmänheten får reda på tiden.
Normalt sker detta i tillkännagivandet på kommunens anslagstavla. Ordföranden har emellertid enligt 8 § i denna
arbetsordning rätt att ändra tiden för ett visst sammanträde.
Vilken dag det första sammanträdet lämpligen ska hållas och vid vilken tid sammanträdet ska börja påverkas av
olika förhållanden. Det är därför mer praktiskt att låta den som ska ansvara för förberedelserna av sammanträdet
att bestämma dagen och tiden för detta, dvs. ålderspresidenten. Denne bör dock samråda med styrelsens presidium i frågan. Föreskrifter om detta finns i 6 § tredje stycket.
Skälet till att vi angett att nyvalda fullmäktige ska sammanträda i oktober är att fullmäktiges mandatperiod räknas från den 15 oktober. I förarbetena anges att det ur demokratisk synvinkel är av stor betydelse att valresultatet
slår igenom så snabbt som det är praktiskt möjligt. Vidare anges att det är av betydelse att majoriteten i nyvalda
fullmäktige ges möjlighet att påbörja genomförandet av eventuellt förändringsarbete så snart det är möjligt efter
valet (prop. 2013/14:5 s. 45). Vi har därför valt att ange att första sammanträdet ska ske i oktober i stället för
november. Budget och skattesats ska dock som tidigare fastställas först före utgången av november månad (11
kap. 10-11 §§ KL). Dessutom ska val av presidiet samt styrelsen och nämnder liksom tidigare ske före utgången
av december månad.
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EXTRA SAMMANTRÄDE
7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Kommentar: 5 kap. 12 § andra stycket KL föreskriver att extra sammanträde ska hållas om styrelsen eller minst
en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige begär det. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det
behövs.
ÄNDRINGAR I SAMMANTR ÄDESORDNINGEN
8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska
ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.
Kommentar: Ordförandens rätt att ställa in sammanträden och att ändra tiden eller dagen för ett sammanträde
omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. att bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras
på en dag. Denna beslutanderätt har ordföranden bara innan sammanträdet har inletts. När sammanträdet väl har
inletts är det fullmäktige som beslutar om detta. Har ordföranden beslutat att ställa in eller ändra tiden för ett
sammanträde måste detta tillkännages för allmänheten på lämpligt sätt. Detta kan t.ex. göras genom ett anslag i
anslutning till sammanträdeslokalen samt genom att uppgifterna tillkännages på kommunens/landstingets anslagstavla.
PLATS FÖR SAMMANTRÄDE
9 § Fullmäktige sammanträder i …
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.
Kommentar: Enligt 5 kap. 13 § första stycket KL ska tillkännagivandet om ett sammanträde innehålla uppgift
bl.a. om tid och plats för sammanträdet. Det åligger ordföranden att utfärda tillkännagivandet. Om fullmäktige
varken i arbetsordning eller i särskilt beslut har fastställt platsen för sammanträdena, får ordföranden bestämma
platsen.
I vårt förslag har en regel tagits med som anger den ordinarie sammanträdesplatsen samt en rätt för ordföranden
att bestämma om en annan plats för ett visst sammanträde. Det normala bör vara att sammanträden hålls inom
kommunens/landstingets område, även om det är möjligt för fullmäktige att välja en annan plats. Eftersom det är
viktigt att sammanträdet är tillgängligt för kommunens/landstingets medlemmar, bör det inte gärna hållas utanför
kommunens/landstingets område.
DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL)
10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Kommentar: Enligt 5 kap. 16 § KL kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på
distans. Varje kommun och landsting avgör i vilken utsträckning beslutsfattande på distans ska vara tillåtet. Det
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krävs inget särskilt beslut om att deltagande på distans inte ska vara tillåtet. Beslutar fullmäktige att tillåta deltagande på distans ska dock arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske.
I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta
markerar att distanssammanträden ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan
handla om att någon ledamot på grund av långa avstånd, funktionsnedsättning eller väderförhållanden har svårt
att komma till sammanträdet eller att ett ärende brådskar.
Ljud- och bildöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra. Det är alltså
inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den
distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra. Ljud- och bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög kvalitet. Om kvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan
kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.
I allmänhet sker ingen del av sammanträdet i fullmäktige inom stängda dörrar men det kan undantagsvis bli aktuellt vid t.ex. föredragning av sekretesshandlingar. Frågan uppkommer då hur man ser till att inte obehöriga kan
höra vad som sägs eller se det som visas. I propositionen anförs att ordföranden genom frågor till distansdeltagaren ska försäkra sig om att så inte sker (prop. 2013/14:5 s. 36). Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del
på ärendets art. En tänkbar lösning kan vara att kommunen/landstinget på platser utanför centralorten låter iordningställa särskilda lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas. I arbetsordningen kan därför även regleras vilka
tekniska lösningar som ska användas och vilka lokaler som ska användas.
Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs andra krav eftersom dessa vid
votering avgörs med sluten omröstning. Den tekniska lösning som då används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i
förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om dessa krav inte kan uppfyllas får deltagande på distans
inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas (prop. 2013/14:5 s. 35 f ).
I andra stycket föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om en ledamot önskar närvara på distans. Ordföranden måste få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om en ersättare ska kallas in.
TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA
11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de
ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en
vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som
ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot.
I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
Kommentar: KL reglerar relativt utförligt hur sammanträdena ska tillkännages (5 kap. 13 § KL)
Kravet på annonsering i ortspress har slopats, eftersom kommunens anslagstavla ska finnas på kommunens
webbplats.
Den nya kommunallagen föreskriver att tillkännagivandet på anslagstavlan ska vara identiskt med den kallelse
som skickas till ledamöterna.
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FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige
besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall
låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts
om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
Kommentar: I KL finns inga föreskrifter om avbrytande av sammanträde och om fortsatt sammanträde. I arbetsordningen behövs därför regler om detta.
I första stycket behandlas den situationen att fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen. Det föreskrivs att fullmäktige kan besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Andra stycket behandlar frågan om att avbryta ett sammanträde och fortsätta det en annan dag. Bestämmelsen är
utformad så att ett sammanträde endast kan avbrytas i den situation som beskrivs i första stycket, dvs. om fullmäktige inte hinner slutföra sammanträdet på den utsatta dagen.
Om fullmäktige beslutar att avbryta ett sammanträde och att hålla fortsatt sammanträde, anges i bestämmelsen
att fullmäktige genast ska besluta om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Givetvis kan denna uppgift anförtros ordföranden.
Som huvudregel bör gälla att ett fortsatt sammanträde ska tillkännages på vanligt sätt. KL föreskriver att ett tillkännagivande om varje sammanträde ska utfärdas. Tillkännagivandet ska göras på kommunens/landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Den ska också inom samma tid på ett lämpligt sätt tillställas
varje ledamot och ersättare.
Om ett sammanträde som avbryts ska fortsätta inom en vecka, kan inte dessa bestämmelser följas. I fjärde
stycket i förslaget finns därför en regel som anger att något tillkännagivande inte behöver utfärdas i en sådan
situation. Det är dock angeläget att de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts
blir underrättade om när och var sammanträdet ska fortsätta. En föreskrift har därför tagits med som ålägger
ordföranden att se till att de frånvarande underrättas om det fortsatta sammanträdet.
ÄRENDEN OCH HANDLING AR TILL SAMMANTRÄDE
13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om
inte annat följer av lag.
Kommentar: Arbetsordningen kan innehålla en bestämmelse som anger vem som får avgöra när fullmäktige ska
behandla ett ärende och hur ett sådant avgörande ska förankras. I detta förslag har ord-föranden tillagts rätten att
bestämma om detta. Det kan också vara lämpligt att samråda med styrelsens presidium. KL utgår från att vissa
ärenden ska behandlas inom vissa i lagen angivna tidsfrister. Dit hör behandlingen av budgeten och skattesatsen
(11 kap. 10 och 11 §§ KL), godkännande av årsredovisningen (11 kap. 21 § KL) samt beslut i frågan om ansvarsfrihet (5 kap. 24 § KL). Dessa krav påverkar givetvis när de angivna ärendetyperna måste behandlas. Det
finns särskilda regler om behandling av vissa ärenden det år då val av fullmäktige förrättats i hela landet.
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14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i
tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Kommentar: Det är viktigt att varje ledamot och ersättare före ett fullmäktigesammanträde får del av styrelsens
och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits upp på föredragningslistan till
sammanträdet. Det är rimligt att tänka sig att dessa får del av handlingarna en vecka innan sammanträdet, men
det måste i arbetsordningen finnas utrymme för att göra bedömningar från fall till fall. Av denna anledning har
någon sådan tidsfrist inte angivits i bestämmelsen. Naturligtvis kan man i undantagsfall, t.ex. i brådskande ärenden, acceptera även en annan ordning än den som anges i bestämmelsen. Bestämmelsen har därför utformats
som en ”bör”regel.
Av praktiska skäl bör ordföranden få bestämma i vilken utsträckning handlingar i övrigt ska tillhandahållas före
sammanträdet. Om fullmäktige beslutat det kan både kallelse och handlingar skickas elektroniskt. Vi har därför
valt att föra in en sådan bestämmelse i arbetsordningen. En förutsättning är dock att samtliga ledamöter och ersättare har tillgång till tillräckligt snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De
ledamöter och ersättare som inte har det måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade
med vanlig post.
Det är också rimligt att allmänheten och företrädare för massmedia kan få del av sammanträdeshandlingarna som
därför bör finnas tillgängliga i sammanträdeslokalen. Huruvida ett ärende kommer att väcka stort allmänt intresse kan ibland inte bedömas i förväg. Man kan därför inte bortse från att handlingarna i undantagsfall kan ta
slut. Därför är en ”bör”regel att föredra. Till saken hör dock att allmänheten genom offentlighetsprincipen ändå
i princip är garanterad att få ut handlingarna före samman-trädet. Det finns också särskilda krav på tillgänglighet
i KL vad gäller budgeten och årsredovisningen (8 kap. 14 § och 8 kap. 15 § KL).
ANMÄLAN AV HINDER FÖ R TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTT ARE
Enligt 5 kap. 72 § KL första stycket 4 KL ska arbetsordningen innehålla regler om inkallande av ersättare och
deras tjänstgöring.
I förarbetena till 1991 års kommunallag behandlades utförligt tillämpningen av bestämmelserna i dåvarande 5
kap. 12–16 §§ KL (prop. 1990/91:117, s. 178 f ) vilket ger god vägledning när det gäller nuvarande 5 kap.
17-21 §§ KL. Här kommenteras därför endast de kompletterande regler som föreslås ingå i arbetsordningen.
15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i
tur att tjänstgöra.
Kommentar: Det är angeläget att i arbetsordningen precisera till vem anmälan om hinder ska göras och vem som
ska se till att ersättare underrättas om tjänstgöring. Ordningen för ersättarnas tjänstgöring i fullmäktige regleras i
14 kap. vallagen.
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16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i
tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.
Kommentar: Huvudregeln är att den ersättare som står i tur att tjänstgöra ska kallas in både när hinder anmäls i
förväg och när hinder uppkommer under ett pågående sammanträde. När hinder uppkommer för en ledamot eller
en ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde, ska ordföranden således kalla in den ersättare som står närmast i
tur att tjänstgöra. Detta har också skrivits in som huvudregel.
Ordföranden har att bedöma om det är lämpligt och praktiskt möjligt att kalla in en ersättare som inte är närvarande vid sammanträdet. Ibland kan detta klaras t.ex. genom ett snabbt telefonsamtal. I uttrycket ”tillgänglig”
ligger alltså att en ersättare är närvarande vid sammanträdet eller är lätt nåbar. Partiväxling är inte tillåtet i fullmäktige.

17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.
Kommentar: Samma regler som gäller för ledamöter ska också tillämpas för ersättare som har kallats till tjänstgöring och som får förhinder samt för ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde men som inte kan vidare delta
i sammanträdet. En föreskrift om detta finns i denna paragraf.

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående
sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett
ärende.
Kommentar: KL innehåller regler om ersättarnas tjänstgöring. Fullmäktige ska dock meddela ytterligare föreskrifter om ersättarnas tjänstgöring. Här har därför en regel tagits in som anger att ordföranden bestämmer, när
en ledamot eller en ersättare ska få börja tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Normalt bör inträde inte
ske under pågående handläggning av ett ärende. I förslaget sägs därför att detta bör ske endast om det föreligger
särskilda skäl för det. Ett skäl som anges i förarbetena till lagen är att det ärende som behandlas är omfattande,
t.ex. kommunens eller landstingets budget. Ett annat starkt skäl är att beslutsförhet föreligger endast om en ersättare träder in.
Kraven på särskilda skäl behöver knappast ställas speciellt högt. Så har inte heller skett hittills i praktiken. Således bör ett godtagbart skäl vara att de politiska styrkeförhållandena rubbas, om en ledamot eller en tjänstgörande
ersättare lämnar ett sammanträde under pågående handläggning av ett ärende. En ersättare bör då träda in.
I förslaget anges för övrigt att inträde inte ”bör” ske under pågående handläggning av ett ärende. Regeln är således inte absolut (prop. 1990/91:117 s. 178 f).
UPPROP
19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
Kommentar: Det är lämpligt att det finns någon form av uppropslista vid sammanträdet och att den är tillgänglig
under hela sammanträdet. Därmed finns knappast anledning att detaljreglera uppropslistans innehåll eller hur den
ska föras. Detta är rent praktiska frågor.
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Upprop ska förrättas i början av varje ny sammanträdesdag, vilket blir tillämpligt vid sammanträden som satts ut
att räcka i två eller flera dagar. Uppropet görs på ordförandens ansvar, men kan rent praktiskt utföras av någon
annan.
PROTOKOLLSJUSTERARE
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.
Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
Kommentar: I KL föreskrivs om justeringen av protokollen bara att detta ska ske inom 14 dagar efter sammanträdet och på det sätt som fullmäktige har beslutat. Det är obligatoriskt att ha bestämmelser om formerna för justeringen av protokollen. Ibland är det nödvändigt att justera en paragraf omedelbart, s.k. omedelbar justering.
Förutsättningen för omedelbar justering är att ordalydelsen är helt klar. Den slutliga paragraftexten måste därför
skriftligen redovisas vid sammanträdet.
I denna paragraf finns en föreskrift om att två protokolljusterare ska väljas omedelbart efter det att uppropet har
förrättats. Justerarna har också fått uppgiften att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det
senare under sammanträdet.
Kommentar: Första stycket i paragrafen innehåller huvudregeln om att fullmäktige behandlar ärendena i den
turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. Fullmäktige bör givetvis kunna ändra på turordningen.
En bestämmelse om detta finns i andra stycket.
Det förekommer att ärenden inte finns med i tillkännagivandet t.ex. brådskande ärenden som tillkännages med
förkortad tid eller som tas upp utan föregående beredning eller tillkännagivande.
I tredje stycket ges ordföranden rätten att bestämma när ett sådant ärende ska tas upp till behandling under sammanträdet. Lagen kräver inte att det ska finnas en särskild föredragningslista. Vill man ha en sådan kan det finnas
anledning att justera bestämmelserna.
Ibland kan det vara lämpligt att avbryta handläggningen av ett ärende för att ta upp det senare under ett sammanträde. Fullmäktige kan vilja kalla in en nämndordförande, en anställd eller en utomstående sakkunnig, för att få
upplysningar innan ärendet avgörs. Ett ärende som fullmäktige har börjat handlägga kan visa sig vara beroende
av ett annat ärende som är uppsatt längre ner i tillkännagivandet.
Det kan också vara praktiskt och tidsbesparande att ibland avbryta handläggningen och avvakta med beslutsförfarandet i ett ärende där många yrkanden ställts. När överläggningen är avslutad kan sekreteraren i så fall ta fram
ett förslag till propositionsordning åt ordföranden, medan fullmäktige handlägger ett eller flera andra ärenden.
Ett sådant avbrott bör kunna göras utan att ärendet bordläggs. Stöd för detta förfarande finns i förarbetena (prop.
1990/91:117 s. 187). Om en ledamot yrkar att ett sådant ärende ska bordläggas, måste dock det yrkandet ställas
under proposition.
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I fjärde stycket har därför tagits in en regel om att fullmäktige kan avbryta handläggningen av ett ärende för att
återuppta den senare under sammanträdet.
YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA
I 4 kap. 22 § KL föreskrivs att ersättarna har samma rättigheter som ledamöterna, när de tjänstgör. Därför behöver man i arbetsordningen inte ange att det som gäller för ledamöter också gäller för de ersättare som tjänstgör.
I KL finns föreskrifter om rätt och skyldighet för utomstående att medverka på fullmäktiges sammanträden. I 5
kap. 39 § KL förskrivs att kommunalråd/landstingsråd/regionråd enligt 4 kap. 2 § KL har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden samt delta i överläggningarna och framställa förslag, men inte delta i besluten. Denna
bestämmelse tar sikte på den situationen att kommunalrådet saknar plats i fullmäktige. (Är man fullmäktigeledamot får man alltid delta i överläggningarna.)
Fullmäktige får också bestämma att andra än ledamöterna ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten (5 kap. 40 § KL).
Ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt de anställda i kommunen eller landstinget
kan åläggas att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det (5 kap. 41 § KL).
Om det finns något hinder mot detta på grund av sekretess bryts givetvis skyldigheten att lämna upplysningar.
En motsvarande skyldighet gäller för förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting som har bildat
en gemensam nämnd. Presidiet i den gemensamma nämnden och de anställda i de samverkande kommunerna
och landstingen är således skyldiga att lämna upplysningar i de olika fullmäktigeförsamlingarna. Dessa föreskrifter i KL ger anledning till att föra in bestämmelser i arbetsordningen.
KL innehåller inga föreskrifter som ger kommunens/landstingets ledande tjänstemän rätt att delta i fullmäktiges
överläggningar eller i besluten. Det kan dock vara lämpligt att exempelvis kommundirektören med stöd av 5 kap.
40 § KL ges rätt att delta i överläggningarna. Då kan denne på eget initiativ exempelvis begära ordet och lämna
sakupplysningar under sammanträdet.
Enligt 10 kap. 3 § första stycket KL ska fullmäktige se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
ett kommunalt aktiebolags verksamhet tas vilka är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är
rimligt att åtminstone ordföranden i bolagets styrelse medges rätt att yttra sig, när fullmäktige behandlar ett
ärende som avser ett sådant yttrande.

22 § Rätt att delta i överläggningen har



kommunalråd/landstingsråd/oppositionsråd/borgarråd/regionråd. Dessa har även rätt att framställa förslag.
ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende
där nämndens verksamhetsområde berörs,
 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som
beredningen har handlagt,
 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation
eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,
 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar
ett ärende som berör förhållandena i företaget,
 Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i vid
besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls i anledning av svaret.
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Kommentar: I denna paragraf har bestämmelser tagits in som ger vissa personer som saknar plats i fullmäktige
möjlighet att yttra sig. Dessa har dock ingen rätt att delta i besluten.
Den första kategorin är kommunalråd utan fullmäktigeuppdrag. Enligt andra och tredje punkterna ges ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning rätt att yttra sig vid behandling av ett
ärende där nämndens verksamhetsområde berörs eller som beredningen handlagt.
Enligt bestämmelserna i KL får en interpellation eller en fråga riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning. Fullmäktige får föreskriva att också andra förtroendevalda ska få vara adressater.
I 5 kap. 63 § KL anges att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en interpellation till en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för ett kommunalt företag eller till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i, när fullmäktige
har utsett ledamoten. Eftersom KL saknar bestämmelser om vilka som har rätt att yttra sig – utöver ledamöterna
och de tjänstgörande ersättarna – behövs bestämmelser om yttranderätten för andra vid besvarandet av interpellationer och frågor i arbetsordningen. Det är också obligatoriskt enligt KL att ha regler om handläggningen av
interpellationer och frågor.
I 22 § fjärde punkten föreskrivs därför att ordföranden i en nämnd eller fullmäktigeberedning eller någon annan
som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.
Genom att bestämmelserna också omfattar ”någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga” täcker
bestämmelsen också en sådan ledamot av ett kommunalt företags styrelse, som sagts tidigare, och andra förtroendevalda som kan vara adressater för interpellationer och frågor enligt bestämmelserna om detta i arbetsordningen.
Det kommer även upp andra ärenden i fullmäktige som berör ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL.
I dessa ärenden är det lämpligt att styrelseordföranden i företaget ges möjlighet att yttra sig vid överläggningen i
fullmäktige. För att detta ska vara möjligt har en bestämmelse härom tagits in i arbetsordningen.
23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och
årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas
granskning eller revisorernas egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.
Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas.
Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas.
Kommentar: Första stycket motsvarar delvis 5 kap. 32 § andra stycket i den äldre KL. Revisorerna ska alltså
kallas till det sammanträde då revisionsberättelsen behandlas. Bestämmelserna utvidgar revisorernas lagstadgade
rätt att delta i överläggningen till att avse även årsredovisningen. För att revisorerna ska anses ha fått denna rätt
måste de kallas till sammanträdet.
Andra stycket reglerar rätten att delta i överläggningen när förvaltningsärenden som rör revisionen behandlas
eller ärenden rörande revisorernas granskning.
Tredje stycket motsvarar vad gäller de sakkunniga biträdena 5 kap. 32 § andra stycket KL.
Fjärde och femte stycket är av upplysningskaraktär och motsvarar innehållet i 5 kap. 40 och 49 §§ kommunallagen.

Arbetsordning för fullmäktige

27

382
24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena
och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen/landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Ingår kommunen/landstinget i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda
i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken
utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
Kommentar: Som nämnts nyss är det obligatoriskt för presidierna i nämnderna, de gemensamma nämnderna,
revisorerna samt de anställda hos kommunen eller landstinget att inställa sig vid fullmäktiges sammanträden
och lämna upplysningar, om fullmäktige begär det. Presidiet i en fullmäktigeberedning omfattas inte av KL:s
bestämmelse. Ledamöterna i en sådan beredning behöver inte vara ledamöter i fullmäktige. En fullmäktigeberedning består enligt 3 kap. 2 § KL av en eller flera förtroendevalda. För att även täcka in det undantagsfallet att
någon i en berednings presidium inte är ledamot i fullmäktige, omfattar den föreslagna bestämmelsen också ordförandena och vice ordförandena i fullmäktigeberedningarna.
Det är praktiskt att låta ordföranden efter samråd med vice ordförandena bedöma i vilken utsträckning presidierna i nämnderna och andra ska kallas till ett sammanträde med fullmäktige för att lämna upplysningar. Detsamma gäller också för utomstående sakkunniga som kan behöva kallas in. Denna paragraf ger ordföranden en
sådan befogenhet.
I vilken utsträckning de som kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde ska få yttra sig under överläggningarna bör i första hand bestämmas av ordföranden. Fullmäktige ska givetvis ha möjlighet att besluta om
detta. Bestämmelsen i förslaget har utformats i enlighet med det som sagts nu.

25 § Kommundirektören/landstingsdirektören/regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.
Kommentar: I KL finns ingen bestämmelse som ger ledande tjänsteman yttranderätt. Arbetsordningen kan
därför innehålla en bestämmelse om detta. Det är givetvis möjligt att begränsa yttrande-rätten till att avse enbart
laglighetsfrågor.
I andra stycket har intagits en bestämmelse om en begränsad yttranderätt för fullmäktiges sekreterare just i
laglighetsfrågor. Detta avser såväl laglighetsfrågor med anknytning till enskilda ärenden som till procedurfrågor
i fullmäktige. Visserligen är sekreteraren enligt 5 kap. 41 § KL skyldig att lämna upplysningar, men denna skyldighet motsvaras inte av någon automatisk rätt att delta i överläggningarna i laglighetsfrågor. Någon anledning
att ge sekreteraren en mer vidsträckt yttranderätt än vad vi har föreslagit finns knappast.
TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDE NA
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig
och har blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för
en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.
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Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.
Kommentar: Här begränsas replikrätten till en replik. Vill man ge rätt till replik på replik måste detta anges i
arbetsordningen. Den tidsram som ställts upp är emellertid endast en rekommendation vilken fullmäktige kan
enas om. En sådan tidsbegränsning innebär inte att talaren kan fråntas ordet enbart av den anledningen att tiden
överskridits.
I 2 kap. regeringsformen (RF) finns bestämmelser om att varje medborgare är tillförsäkrad yttrandefrihet gentemot det allmänna. Denna yttrandefrihet får endast begränsas genom lag och endast utifrån vissa i RF angivna
intressen (2 kap. 20–21 och 23 §§ RF). En bestämmelse i en arbetsordning att talare, som avlägsnar sig från
ämnet, kan fråntas ordet av ordföranden har dock inte ansetts utgöra någon begränsning av yttrandefriheten med
hänvisning till 2 kap. 23 § tredje stycket RF (RÅ 1981 2:1).
Däremot har Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) upphävt en arbetsordning som hade en
bestämmelse om rätt för fullmäktiges ordförande att frånta en talare ordet, om talaren uppträder på ett sätt som
strider mot god ordning (RÅ 1981 2:15). Eftersom det som skulle kunna påkalla ingripande också kunde inbegripa yttranden som innefattade personliga förolämpningar mot eller otillbörliga angrepp på annan, hade ordföranden getts möjlighet att ingripa mot talaren också på grund av själva innehållet i yttrandet. En sådan begränsning av yttrandefriheten måste emellertid enligt 2 kap. 20 § RF meddelas i lag.
KL innehåller inget uttryckligt lagstöd för att begränsa en talares yttrandefrihet på detta sätt. Möjligen skulle detta
kunna ske genom att begränsningarna i yttrandefriheten preciserades, t.ex. genom följande tillägg:
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning
och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta från talaren ordet. Ett sådant ingripande får dock inte ske på grund av innehållet i talarens yttrande.
Samtidigt skulle detta innebära subtila avgränsningsfrågor. Mot den bakgrunden har vi i stället kompletterat bestämmelsen med en rätt för ordföranden till upplösning av sammanträdet. Ordföranden har därutöver rätt att upplösa ett sammanträde då fullmäktige inte längre är beslutsför (5 kap. 45 § KL).
I 5 kap. 43 § andra stycket KL finns enbart en bestämmelse om rätt för ordföranden att tillgripa utvisning. I förarbetena utgår man dock från att bestämmelser om ordförandens rätt att upplösa sammanträdet kan tas med i arbetsordningen (prop. 1990/91:117 s. 187–188).
Det bör observeras att reglerna avser såväl ledamöter och ersättare i fullmäktige som andra som bevistar fullmäktiges sammanträde.
YRKANDEN
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas
till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med rättspraxis vad gäller möjligheten att ändra eller återta ett framställt yrkande.
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DELTAGANDE I BESLUT
I 4 kap. 24-26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad som gäller vid omröstning och beslut.
Enligt 4 kap. 25 § KL har en fullmäktigeledamot rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut.
I denna bestämmelse regleras även ordförandens skyldighet att rösta, när det behövs för att ett ärende ska kunna
avgöras.

28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet
fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med
acklamation.
Kommentar: I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett
beslut ska anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit
i ett beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket.
I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha deltagit
i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten meddela vid
uppropet att han eller hon avstår från att rösta.
OMRÖSTNINGAR
29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.
Kommentar: Bestämmelsen överensstämmer med praxis i kommunala beslutande församlingar. Den vilar också
delvis på avgöranden i rättspraxis. I de kommuner/landsting som använder sig av s.k. voteringsanläggningar
måste bestämmelsen anpassas efter det förfarandet. Detta kan göras genom att andra stycket ges följande lydelse:
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster med en voteringsanläggning.
30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara
omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den




upptar namnet på någon som inte är valbar,
upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
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Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns
särskilda föreskrifter i lag.
Kommentar: Föreskrifterna om valsedel bygger på rättspraxis och stämmer i sak överens med tidigare förslag
på arbetsordning.
MOTIONER
31 § En motion




ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
får inte ta upp ämnen av olika slag,
väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Kommentar: Remiss och beredning av motioner omfattas av bestämmelserna om beredning i 36 § i detta förslag. I denna bestämmelse samt 32 § och 34–35 §§ nedan anges att skrivelsen ska vara undertecknad. Med
undertecknad avses här ett teknikneutralt begrepp. Det innebär att utöver underskrift i original bör även undertecknade handlingar som faxats eller undertecknade handlingar som skannats och därefter skickats per e-post
godtas. Ett dokument eller e-post som är försett med e-signatur är även det undertecknat.
MEDBORGARFÖRSLAG
32 § Den som är folkbokförd i kommunen/i en kommun inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).
Ett medborgarförslag





ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
får inte ta upp ämnen av olika slag,
väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i
så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har
överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Kommentar: Enligt 8 kap. 1 § KL kan kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige besluta att den som är
folkbokförd i en kommun eller i en kommun inom landstinget får väcka ärenden i fullmäktige. Ett sådant medgivande gäller generellt och det går alltså inte att införa begränsningar av antalet medborgarförslag eller innehållet
i dem. Enligt 5 kap. 72 § andra stycket KL ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om hur medborgarförslag ska hanteras om fullmäktige har beslutat att tillåta sådana.
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Med stöd av 5 kap. 40 § KL kan fullmäktige ge den som har väckt ett medborgarförslag rätt att delta i överläggningarna. En sådan bestämmelse skulle kunna föras in före sista stycket i 32 § och lyda på följande sätt:
Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet.
I detta sammanhang bör observeras att det vid nämndsammanträden uppställs ett krav på stängda dörrar i de
situationer som framgår av 6 kap. 25 § tredje stycket KL.
Fullmäktige får enligt 5 kap. 23 § andra stycket KL överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett
ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 5 kap. 1 § KL. Med anledning härav
är det angeläget att fullmäktige ges en möjlighet till insyn i hur medborgarför-slagen hanteras i nämnderna (prop.
2006/07:24 s. 16). Enligt 6 kap. 34 § KL ska fullmäktige därför informeras om vilka beslut som fattats med anledning av förslagen. Fullmäktige ska även informeras om de ärenden som inte beretts färdigt inom ettårsfristen.
När det gäller ärenden som inte har avgjorts ska fullmäktige upplysas om vilka ärendena är, och bör även informeras om anledningen till att ärendena inte kunnat avgöras och när beslut kan beräknas fattas (prop. 2006/07:24
s. 20). Närmare föreskrifter om vilken information nämnderna ska lämna till fullmäktige kan tas i nämndreglementena. En skrivelse som inte uppfyller de formella kraven enligt bestämmelsen, t.ex. att den inte är undertecknad, är inte att betrakta som ett medborgarförslag. En sådan skrivelse behöver därför inte tas upp i fullmäktige
utan kan avvisas redan hos kansliet.
FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT
33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.
Kommentar: I 5 kap. 22 § KL finns föreskrifter om vilka organ och personer som får väcka ärenden hos fullmäktige. Föreskrifterna kan föranleda kompletterande bestämmelser i arbetsordningen. En sådan föreskrift gäller
rätten för ett kommunalt företags styrelse att väcka ärenden som avser sådant som företaget enligt 10 kap. 3 §
KL är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. Företaget måste genom ett beslut av fullmäktige eller
en bestämmelse i arbetsordningen beredas den möjligheten. Det kan även enligt 10 kap. 4 § KL finnas delägda
bolag av vars bolagsordning det följer att de är skyldiga att ge fullmäktige tillfälle att ta ställning i vissa ärenden.
På samma sätt kan denna skyldighet ha tagits in i stadgarna för en stiftelse som kommunen/landstinget bildat
med någon annan.
INTERPELLATIONER
I KL finns det utförliga regler om interpellationer och frågor (5 kap. 59-63 §§ KL). Som sagts tidigare har ersättarna samma rättigheter som ledamöterna när de tjänstgör (4 kap. 22 § KL). I förarbetena framhålls att det är
viktigt från principiell synpunkt att en tjänstgörande ersättare är likställd med en ordinarie ledamot så långt som
det är möjligt. Även om rätten för ersättare att ställa interpellationer och frågor har sina formella och praktiska
begränsningar, har det ansetts att den inte bör slopas (prop. 1990/91:117 s. 70).
Rätten för ersättarna att ställa interpellationer och frågor ger anledning till en viss reglering i arbetsordningen.
Denna kan emellertid inte göras heltäckande. Den praktiska hanteringen bör man lösa efter lokala förutsättningar
och traditioner.
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34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli
senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid
sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen
ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst
sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret
ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande
till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen /landstinget är
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.
Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är närvarande.
Kommentar: Bestämmelserna i denna paragraf anger de formella kraven på en interpellation vilka framgår indirekt av KL. I första stycket anges att en interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. I KL
sägs inte uttryckligen att en interpellation ska vara skriftlig. Detta följer dock av den utformning som lagens
föreskrifter har fått. Vidare ställs det självklara kravet upp att en interpellation ska vara undertecknad av en ledamot. Flera ledamöter får inte gemensamt ge in en interpellation.
I andra stycket finns en föreskrift om att en interpellation ska ges in till styrelsens kansli.
Med hänsyn till de varierande förhållandena och önskemålen i kommunerna har någon tidsfrist för inlämnandet
inte angetts. I paragrafen beskrivs också ersättarnas förutsättningar för att få interpellera.
Någon svarsplikt föreligger inte vid interpellation eller fråga. Därför har en regel tagits in som anger när en interpellation senast bör besvaras.
Ett interpellationssvar bör vara skriftligt. Det är rimligt att ledamöterna får del av svaret, innan det tas upp på ett
sammanträde och debatteras. Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret tidigare än övriga ledamöter för att han eller hon ska kunna förbereda sig inför den debatt som svaret på interpellationen kan föranleda.
Därför föreskrivs att detta bör ske dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. Bestämmelsen har formulerats så att den kan tillämpas praktiskt även vid sammanträden som sträcker sig över mer än en dag.
I 5 kap. 63 § KL finns en bestämmelse som ger möjlighet för fullmäktige att bestämma att en ledamot i en företagsstyrelse får besvara en interpellation, om ordföranden i en nämnd överlämnar besvarandet till ledamoten. Det
kan vara fråga om ett kommunalt företag i vilket kommunen eller landstinget bestämmer ensam eller ett företag
där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. Den ledamot som ska besvara interpellationen måste
vara vald av fullmäktige till styrelseuppdraget i det aktuella företaget.
I denna paragraf har föreskrifter tagits in som gör sådant överlämnande möjligt. För att inte tynga bestämmelsen
hänvisas i den till 10 kap. 2-6 §§ KL beträffande definitionen av de företag som avses.
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I 5 kap. 63 § KL stadgas även att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av
en interpellation till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund som
kommunen eller landstinget är medlem i.
En ersättare som har ställt en interpellation har ingen särskild rätt att få delta i den överläggning som svaret på
interpellationen ger anledning till i fullmäktige. Fullmäktige kan dock besluta att den ersättare som ställt interpellationen ska få delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas. En sådan bestämmelse har
tagits in i detta normalförslag.
Enligt 5 kap. 59 § KL får interpellationer riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning. Fullmäktige får bestämma att även andra förtroendevalda ska få interpelleras. Arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om detta.
En nyhet från och med 2018-01-01 är att fullmäktige får besluta att interpellationer endast får ställas till sådant
kommunalråd som avses 4 kap. 2 § KL. Detta system har funnits lagreglerat för Stockholms kommun (f.d. 5 kap.
52 § andra stycket KL). Bestämmelsen görs nu generellt tillämplig för alla kommuner och landsting. Följande
text kan då tas in: Interpellation får endast ställas till kommunalråd och oppositionsråd.
Interpellationsinstitutet är ett led i systemet för utkrävande av politiskt ansvar. Det har därför ansetts rimligt
att t.ex. förtroendevalda med ett övergripande ansvar som inte är ordförande i någon nämnd kan interpelleras.
Kretsen av adressater bör inte bestå av andra förtroendevalda än de som är politiskt direkt ansvariga. Av det
skälet bör t.ex. revisorerna inte kunna interpelleras och inte heller fullmäktiges ordförande eller vice ordförandena i fullmäktige. Kommunernas och landstingens nämndorganisationer är med anledning av den vida organisationsfriheten olika. Detta gör att också den krets av adressater som är lämplig och motiverad från demokratisk
synpunkt kan skilja sig från kommun till kommun och landsting till landsting.
Ett alternativ är att ange att också vice ordförandena i nämnd kan interpelleras. Här bör dock de partipolitiska
effekterna vägas in. Också utskottsordförande som inte är ordförande i en nämnd kan anges som adressat. Även
ordförande i en särskild fullmäktigeberedning kan tänkas höra till den personkrets som bör kunna interpelleras.
I några kommuner vill man att interpellationer och frågor behandlas före övriga ärenden. Ett skäl till detta är att
interpellation kan avse en nämndordförande eller annan förtroendevald som inte är ledamot i fullmäktige.
Han eller hon kan då svara genast och därefter lämna mötet.
Enligt 5 kap. 45 § kommunallagen får fullmäktige bestämma att interpellationer och frågor får besvaras även om
inte mer än hälften av fullmäktiges ledamöter är närvarande. Sista stycket är såldes av frivillig karaktär.
FRÅGOR
35 § En fråga ska



vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,
ges in till styrelsens kansli senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Kommentar: Enligt 5 kap. 64 KL får ledamöter ställa frågor för att inhämta upplysningar. När en fråga besvaras
får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen. Handläggningen av frågor bör vara
lika som den som gäller för interpellationer.
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BEREDNING AV ÄRENDEN
36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska
beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter
det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av
sådana ärenden.
Kommentar: KL innehåller ett beredningstvång. Av 5 kap. 26–28 §§ KL följer att ett ärende ska beredas av en
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. I de fall ärendet beretts av en
fullmäktigeberedning ska en nämnd vars verksamhetsområde berörs alltid ges tillfälle att yttra sig. Styrelsen ska
alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som beretts av en nämnd eller fullmäktigeberedning. Har styrelsen en
annan syn på ärendet än det organ som berett det ska det framgå då ärendet läggs fram för fullmäktige. Fullmäktige har dock viss frihet att bestämma om formerna för beredningen av sina ärenden och kan enligt förarbetena
på sakliga grunder bestämma om beredningens omfattning.
Det är tillräckligt att ett ärende har beretts av någon nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör. En nämnd
som fullgör obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftningen bör dock inte kunna förbigås, när fullmäktige
bestämmer om beredningens omfattning. I en starkt decentraliserad organisation med många lokala nämnder och
nämnder med begränsade ansvarsområden är tanken att fullmäktige ska ha möjlighet att begränsa antalet nämnder som deltar i beredningen av ett ärende. Denna frihet som lämnats till fullmäktige har samband med de vida
ramarna att bestämma om nämndorganisationen.
I 5 kap. 26–36 §§ KL finns ett flertal bestämmelser om hur ärendena bereds. De flesta bestämmelserna rör dock
olika undantag från beredningstvånget.
Enligt KL är det inte obligatoriskt att ta in bestämmelser om beredning av ärendena i arbetsordningen. I vårt förslag har frågan om hur beredning ska ske överlämnats åt styrelsen om inte fullmäktige beslutar något annat.
Detta innebär inte att styrelsen kan sätta sig över beredningstvånget enligt 5 kap. 26–28 §§ KL. Vad det egentligen handlar om är en remissrätt. Styrelsen kan givetvis gå längre än vad beredningstvånget kräver och också
höra t.ex. organisationer eller andra intressenter i ärendet. Av effektivitetsskäl bör det vara möjligt för styrelsen
att uppdra frågan om remissrätt till en förtroendevald eller åt någon anställd.
Som en alternativ lösning kan man behålla det äldre systemet med remissrätt för fullmäktiges ordförande. Detta
system går tillbaka till förarbetena till 1953 års kommunallag. Nedan exempel på formuleringar har hämtats ur
1985 års normalarbetsordning:
Motion eller annat ärende, som ska prövas av fullmäktige och som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden, får ordföranden eller på ordförandens uppdrag kanslichefen remittera till styrelsen för beredning.
Om ärendet inte vid nästa sammanträde överlämnats till fullmäktiges prövning, ska ordföranden då göra anmälan om remissen.
Fullmäktige beslutar om remiss för beredning av motion eller annat ärende som inte remitterats med stöd av
bestämmelserna i första stycket.
För att fullmäktige ska ha fullständig information om de fullmäktigeärenden som kommer in, om beredningen
och de remisser som beslutas, bör detta redovisas för fullmäktige. Det är rimligt att detta sker vid varje ordinarie
sammanträde och att redovisningen avser det som har förekommit sedan fullmäktige senast höll ett ordinarie
sammanträde.
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UPPMJUKNING AV BERED NINGSTVÅNGET I FRÅGA OM LOKALA NÄMNDER
Den frihet fullmäktige har getts att i arbetsordning bestämma om beredningens omfattning avser i praktiken
kommuner och landsting som har lokala nämnder, dvs. kommundelsnämnder, distriktsnämnder eller liknande
(prop. 1990/91:117 s. 184). Eftersom det övervägande antalet kommuner och landsting saknar lokala nämnder
redovisar vi frågan om hur denna uppmjukning kan ske som en alternativ lösning. Om det finns både centrala
och lokala nämnder och det rör sig om obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning bör den centrala nämnden endast undantagsvis kunna förbigås (prop. 1990/91:117 s. 184). Enligt vår mening följer detta av beredningsreglernas utformning i KL. Vad som behöver regleras i arbetsordning blir därför endast de fall då fullmäktige väljer ut ett begränsat antal lokala nämnder och låter dem yttra sig. Urvalet måste då ske på saklig grund.
En sådan bestämmelse kan formuleras enligt följande:
Lokala nämnder och institutionsstyrelser bereder eller yttrar sig i ärenden endast i den omfattning
fullmäktige anser att det behövs.
ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA
37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.
Kommentar: Av 6 kap. 5 § KL följer att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag
som lämnats till dem. Att fullmäktige får rapporter om verksamheten är viktigt som underlag så att fullmäktige
kan utöva sin styrning av verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om omfattningen och formerna för
denna redovisning. För att det ska stå klart för nämnderna vad som förväntas av dem i fråga om återredovisning
är det lämpligt att bestämmelserna härom finns i respektive nämnds reglemente.
PRÖVNING AV ANSVARSF RIHET OCH ANMÄRKNING
38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
Kommentar: Fullmäktige ska enligt 5 kap. 24 § KL besluta i frågan om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.
Detta beslut ska motiveras. Enligt 5 kap. 32 § KL ska fullmäktige även inhämta förklaringar från berörda nämnder och beredningar över revisionsanmärkningar. Fullmäktige ska även enligt 5 kap. 24 § KL ta ställning till om
anmärkning ska framställas, ett beslut som även det ska motiveras. Fullmäktige som organ kan svårligen hantera
hela detta förfarande. Därför har det skrivits in i förslaget att presidiet ska bereda dessa ärenden. Detta innebär
att presidiet bestämmer i vilken ordning förklaringar ska inhämtas, samt ansvarar för att lägga fram motiverade
förslag till beslut gällande ansvarsfrihet och anmärkning.
Väljer man denna lösning måste samtidigt reglerna i 5 kap. 48 § KL beaktas. Den som är redovisningsskyldig till
kommunen eller landstinget får nämligen inte delta i handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten. Detta innebär här att varken ordföranden eller vice ordförandena bör sitta som ledamot eller ersättare i styrelsen, en nämnd eller fullmäktigeberäkning. Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan
närstående till ordföranden eller vice ordförandena.
BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET
39 § Presidiet bereder revisorernas budget.
Kommentar: Fullmäktige svarar för att det finns tillräckliga medel för att genomföra revisionsuppdraget, men
styr i övrigt inte revisionens arbete. En nyhet i 2017 års kommunallag är att fullmäktiges presidium obligatoriskt
ska bereda revisorernas budget. Det är alltså inte längre möjligt att tillsätta en fullmäktigeberedning för detta
ändamål.
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VALBEREDNING
40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande
mandatperioden.
Valberedningen består av ... ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre
vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av
fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
Kommentar: Det är inte obligatoriskt för en kommun eller landsting att inrätta en valberedning för handläggning
av fullmäktiges valärenden. Det är dock vanligt att så sker och i de fallen ska en bestämmelse härom föras in i
arbetsordningen. I vårt förslag utses valberedningen genom val. Denna blir då att betrakta som en fullmäktigeberedning vilket innebär att lagen (1992:339) om proportionellt valsätt kan bli tillämplig vid valet av valberedning.
Enligt vanligt förekommande praxis har fyllnadsval som inte är ordförandeval undantagits från valberedningens
uppgiftsområde. Som ett alternativ kan man föreskriva att det som gäller om nämnder i KL i tillämpliga delar
ska gälla för valberedningen i fråga om sammanträden, beslutsförfarande, beslutsförhet, protokoll, justering av
protokoll samt reservation.
Det är även möjligt att använda sig av en valberedning i form av en ”lös” sammansättning av representanter från
fullmäktiges partier utan att dessa väljs som ett formellt organ av fullmäktige. I stället utses då företrädare för
alla i fullmäktige representerade partier att tillsammans utgöra valberedning. Det är då fråga om en partiöverenskommelse vilken sker utanför fullmäktige, och som därför inte behöver regleras i arbetsordningen.
JUSTERING AV PROTOKOLLET
41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt
innan fullmäktige justerar den.
Kommentar: I KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som
fullmäktige har bestämt. Fullmäktige får inte justera protokollet från ett föregående sammanträde, såvida inte
justeringen görs på ett sammanträde inom den föreskrivna fristen på 14 dagar. I undantagsfall kan det bli nödvändigt att överlämna justeringen till fullmäktige, t.ex. om justerarna i något väsentligt avseende inte kan enas
om innehållet i protokollet. Tidsfristen får då överskridas (prop. 1990/91:117 s. 193).
Justeringsmannens roll är enbart att bekräfta att protokollet återger vad som förevarit på sammanträdet. Justeringen innebär alltså inte något ställningstagande till de beslut som fattats.
I 20 § i vårt förslag har föreskrivits att fullmäktige ska välja två ledamöter att justera protokollet tillsammans
med ordföranden. KL föreskriver inte att ordföranden ska justera protokollet. Detta får dock anses självklart
(jfr. prop. 1990/91:117 s. 193).
Möjligheten att justera en paragraf omedelbart behövs. En bestämmelse har därför tagits in om detta. För att en
paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den redovisas skriftligt. En föreskrift om detta har också tagits in.
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Om fullmäktige undantagsvis beslutar att justera ett protokoll från ett helt sammanträde, bör fullmäktige
bestämma för varje sådant tillfälle hur justeringen ska gå till.
RESERVATION
42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten
göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen
av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.
Kommentar: I 4 kap. 27 § KL regleras reservationsrätten för de förtroendevalda. Formen för reservationen
anges dock inte. Här föreslås därför en bestämmelse om att den skriftliga reservationen ska lämnas senast när
protokollet justeras.
EXPEDIERING OCH PUBLICERING
43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.
Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. Ordföranden
undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i
fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.
Kommentar: Bestämmelsen är densamma som i den tidigare normalarbetsordningen.

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap.
12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.
Kommentar: Innan protokollet publiceras på anslagstavlan måste övervägas om det i protokollet finns sådana
personuppgifter som inte får publiceras på grund av bestämmelser i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 eller
annan författning.
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KAPITEL

3

KOMPLETTERANDE REGLER OCH BESTÄMMELSER
KOMPLETTERANDE REGLER OM ”ALLMÄNHET ENS FRÅGESTUND”
Enligt 5 kap. 40 § KL får fullmäktige bestämma att också andra än ledamöter ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. I förarbetena sägs att regeln ger fullmäktige full frihet att råda över deltagandet i överläggningarna. Samtidigt sägs att meningen inte är att fullmäktige ska tillämpa den så att en för vid krets av personer tillåts att yttra sig på sammanträdena, t.ex. närvarande kommunmedlemmar eller representanter för massmedia (prop. 1990/91:117 s. 181).
I KL finns en särskild regel om att fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om års-redovisningen vid ett sammanträde (8 kap. 16 § KL).
Dessa regler ger fullmäktige utrymme för att i viss omfattning införa någon form av ”allmänhetens frågestund”
vid ett eller flera sammanträden.
För de kommuner eller landsting som avser att utnyttja denna möjlighet redovisar vi här ett förslag till lösning. I
vilken ordning och i vilka former sådana frågestunder bör läggas upp får utarbetas efter lokala förutsättningar.
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande sammanträden med fullmäktige:
1.
2.
3.

när fullmäktige behandlar årsredovisningen
när fullmäktige behandlar budgeten
vid…

I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.
Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de
förtroendevalda eller anställda hos kommunen/landstinget som behövs för att lämna upplysningar under den.

Kommentar: En alternativ lösning är att fullmäktige för varje särskilt fall beslutar att allmänhetens frågestund
ska få förekomma vid ett kommande sammanträde. Vårt förslag innebär att man fixerar rätten för allmänheten att
ställa frågor till vissa ärenden, t.ex. årsredovisningen eller budgeten. Också andra ärenden kan vara av större intresse för allmänheten, t.ex. behandlingen av revisionsberättelsen. Frågan om i vilken omfattning man bör införa
allmänhetens frågestund bör bedömas lokalt.
När det gäller årsredovisningen är det tveksamt om man kan inskränka personkretsen, eftersom lagen talar om
”allmänheten”, 8 kap. 16 § KL. När det gäller frågestunder som avser andra ärenden, grundas befogenheten på
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5 kap. 40 § KL. Där talas om ”andra än ledamöter”. I varje fall i sådana ärenden bör frågerätten kunna begränsas
till att enbart avse kommunmedlemmar eller medlemmar i en kommun inom landstinget. Det praktiska problemet blir då att kontrollera om frågeställaren är kommunmedlem eller inte. Vill man göra en sådan begränsning
bör den framgå direkt av arbetsordningen.
Det är självklart att allmänheten måste informeras om att den har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen.
Uppgift om frågestunden ska därför tas med i tillkännagivandet av sammanträdet.
Vi föreslår också en föreskrift om att någon överläggning inte får förekomma under frågestunden. Det kan inte
vara lämpligt att fullmäktiges ledamöter inleder debatten under allmänhetens frågestund. Detta kan medföra att
allmänheten kommer att delta i fullmäktiges överläggningar vilket alltså inte är meningen.
Det är lämpligt att ordföranden får bestämma hur frågestunden ska genomföras och också att han eller hon bestämmer vilka förtroendevalda (som inte är ledamöter) eller anställda hos kommunen/landstinget, som behöver
inställa sig vid sammanträdet och lämna upplysningar under frågestunden. I förslaget föreskrivs att ordföranden
även ska samråda med vice ordförandena.
KOMPLETTERANDE REGLE R OM MÖJLIGHET ATT L ÄMNA INFOR MATION
Fullmäktige kan välja att ha en stående punkt på dagordningen med möjlighet för särskilt utpekade att lämna information till fullmäktige om sin verksamhet. Det kan t.ex. vara ändamålsenligt att ge revisorerna eller kommunalrådet/ landstingsrådet/regionrådet en sådan rätt. Vill fullmäktige ha denna ordning bör detta regleras i arbetsordningen. En sådan bestämmelse skulle kunna ha följande formulering.
Revisorerna ska vid varje sammanträde ges möjlighet att lämna information om sin pågående verksamhet.
Kompletterande bestämmelser om fullmäktigeberedningar
I 3 kap. KL finns reglerna om kommunernas och landstingens organisation. Där stadgas bl.a. (3 kap. 2 § KL) att
fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
I det följande ges exempel på bestämmelser om fullmäktigeberedningar som kan tas in i arbetsordningen. Detta
motiveras bl.a. med att fullmäktiges roll kan behöva stärkas om antalet nämnder reduceras. Vilka bestämmelser
som behövs och hur de ska vara utformade beror givetvis på den organisation som ska finnas.

1 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den löpande mandatperioden ...
(antalet) ordinarie fullmäktigeberedningar. Valen förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december månad.
Alternativ: Valen förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och övriga nämnder.
2 § Fullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i beredningarna.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts till
ledamöter.
3 § De ordinarie fullmäktigeberedningarna är ... (finansberedningen, allmänna beredningen, socialberedningen, miljöberedningen).
4 § En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som fullmäktige ska avgöra. En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde.
Alternativ: En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till beredningen.
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5 § En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen/landstinget som hör till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som fullmäktigeberedningen
finner påkallade.
6 § En fullmäktigeberedning får från kommunens/landstingets nämnder och anställda begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
7 § Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller
behandling av en viss fråga.
8 § Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en särskild beredning samt mandattiden för denna.
9 § För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om
nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll.

Kommentar: Fullmäktigeberedningar kan bestå av en eller flera personer. Det är även möjligt att till ledamot
eller ersättare i en fullmäktigeberedning välja en person som inte redan är förtroendevald.
Ledamöter i fullmäktigeberedningarna ska utses på samma sätt som övriga förtroendevalda. Valbar till ledamot
och ersättare i fullmäktigeberedningarna är den som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som ställs
enligt 1 kap. 7 och 8 §§ KL. Den person som fullmäktige väljer till ledamot i en fullmäktigeberedning och som
inte redan är förtroendevald kommer därför att bli förtroendevald i och med detta.
Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget inte valbar som ledamot eller ersättare i
en fullmäktigeberedning, 4 kap. 5 § KL.
Det får anses strida mot KL att i arbetsordningen föreskriva att ledamöterna och ersättarna i en fullmäktigeberedning ska vara ledamöter eller ersättare i fullmäktige. En sådan bestämmelse skulle innebära att ett lokalt valbarhetsvillkor ställdes upp, vilket inte är tillåtet. En annan sak är att man kan vara överens om detta och att i praktiken hålla sig till fullmäktigekretsen, när fullmäktigeberedningarna väljs.
En fullmäktigeberedning kan – till skillnad från en nämnd – endast ha beredningsuppgifter. Att ansvara för förvaltningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut kan således inte anförtros den.
Eftersom nämnderna enligt KL har i uppgift att bereda fullmäktiges ärenden, får en fullmäktigeberedning ses
som ett kompletterande beredningsorgan till styrelsen och de övriga nämnderna. Fullmäktige får således inte
delegera beslutanderätt till en fullmäktigeberedning.
Av 5 kap. 27 § KL framgår även att en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör alltid ska ges tillfälle att
yttra sig, om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning. Det går således inte att förbigå nämnderna
vid beredningen av fullmäktigeärenden och överlämna till fullmäktigeberedningar att helt sköta den.
En fullmäktigeberedning kan ges i uppgift att bereda ärendena inom ett visst verksamhetsområde och att för fullmäktiges räkning följa verksamhetens utveckling. Eftersom fullmäktige får ge en fullmäktigeberedning rätt att
väcka ärenden i fullmäktige (5 kap. 22 § första stycket 4 KL) kan uppgiften att följa en eller flera verksamheter
förenas med en befogenhet att också ta de initiativ som beredningen finner påkallade.
I ett målstyrt system kan det vara en fördel att låta beredningen ta emot rapporter från nämnderna om verksamhetens utveckling, ekonomiska prognoser etc. Det kan ske inom ramen för fullmäktiges frihet att besluta om omfattningen och formerna för den redovisning som nämnderna ska lämna för hur de har fullgjort sina uppdrag att
genomföra verksamheterna (6 kap. 5 § KL). I förarbetena sägs att fullmäktigeberedningarna kan ha ”vissa funkt
ioner som förberedelser för fullmäktiges uppföljning av nämndverksamheten” (prop. 1990/91:117 s. 157). Något
lagligt hinder mot en sådan ordning finns alltså inte.
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Om nämnderna ska rapportera till fullmäktigeberedningarna hur de fullgör sina uppdrag att sköta den målstyrda
verksamheten, bör de åläggas detta genom bestämmelser i reglementena. Arbetsordningen bör dock kompletteras
med regler om hur fullmäktigeberedningarna rapporterar vidare till fullmäktige och vad som i övrigt åligger dem
i det sammanhanget.
En fråga som man har att ta ställning till är om fullmäktigeberedningarna ska ha rätt att väcka ärenden i fullmäktige och i så fall i vilken omfattning de ska få göra det.
Fullmäktige kan enligt 5 kap. 44 § KL medge att sammanträden med en fullmäktigeberedning helt eller delvis
ska vara offentliga. Det är sedan fullmäktigeberedningen själv som avgör vid vilka sammanträden allmänheten
ska tillåtas närvara.
Utöver exemplen behövs en närmare bestämning av varje fullmäktigeberednings uppgiftsområde. De kan t.ex.
vara knutna till en eller flera nämnders verksamhetsområden eller till huvudtitlarna i kommunens/landstingets
budget.

ARBETSORDNING FÖR FU LLMÄKTIGE

I skriften presenteras ett exempel på arbetsordning för fullmäktige.
Arbetsordningen är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en arbetsordning kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i fullmäktige. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av arbetsordningar, utan
även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser
om beslutsprocessen i fullmäktige.
Arbetsordningen bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Skriften har tagits fram av jurister med stor
erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-02-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019/466

§ 9 Beslut om revidering av reglemente kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med
upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat samtliga nämnders
reglementen utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya
rekommendationer.
Förvaltningen har därmed även tagit fram ett förslag till revidering av
kommunstyrelsens reglemente.
För närvarande pågår en utredning om hur kommunen ska arbeta med
näringslivsfrågor. Beroende på vad utredningen kommer fram till kan ansvaret
föreslås flytta till en annan nämnd. Tills utredningen är klar kvarstår ansvaret
för dessa frågor hos kommunstyrelsen (§ 3).
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med
upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 19 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut utan Runo Johanssons tillägg.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för
kommunstyrelsen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-01.
 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med svart text.
 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med röd (borttag) och
grön (tillägg) text.
 SKR:s underlag- Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.
Reservation
Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-01
Ärendenummer
2019/466

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente
kommunstyrelsen
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat samtliga nämnders
reglementen utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya
rekommendationer.
Förvaltningen har därmed även tagit fram ett förslag till revidering av
kommunstyrelsens reglemente.
För närvarande pågår en utredning om hur kommunen ska arbeta med
näringslivsfrågor. Beroende på vad utredningen kommer fram till kan ansvaret
föreslås flytta till en annan nämnd. Tills utredningen är klar kvarstår ansvaret
för dessa frågor hos kommunstyrelsen (§ 3).
Beslutsunderlag
 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med svart text.
 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med röd (borttag) och
grön (tillägg) text.
 SKR:s underlag- Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag.
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A Kommunstyrelsens uppgifter
§ 1 Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha
uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och
kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad
styrning samt leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning samt fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa upp
fastställda mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar
styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning.
Styrelsen är anställningsmyndighet för alla anställda i Tidaholms kommun.
Under styrelsen lyder kommunens förvaltningsorganisation. Styrelsen är även
pensionsmyndighet i Tidaholms kommun.
Styrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet:



Beslut om stopp för ytterligare investeringar
Slutligt beslut när två nämnder är oense
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Ledningsfunktionen och styrfunktionen
§ 2 Allmänt om styrelsens ledningsfunktion och styrfunktion
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv
och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
§ 3 Styrelsens övergripande uppgifter
Styrelsen ska:



















Leda arbetet med, och samordna utformningen av, övergripande och
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är
förbehållna annan nämnd.
Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut.
Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 §
kommunallagen eller enligt annan lag eller författning.
Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.
Ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendehanteringssystem, e-postsystem, kommunikationssystem, ledningssystem, förtroendemannaregister och övriga
kommunövergripande IT-system.
Ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585)
följs.
Anställa direktör samt besluta om instruktion för denne.
Göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, övriga nämnder
och andra myndigheter.
Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder.
Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar.
Ha ett övergripande ansvar för, och leda arbetet med, att effektivisera
den kommunala administrationen.
Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet i kommunen.
Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna.
Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
Leda och samordna jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom
kommunen.
Ha ett övergripande ansvar för, och samordna, den kommunala planeringen i samhällsbyggnadsfrågor såsom översiktsplanering, bostadspolitik samt planering av användning av mark och vatten.
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Följa upp alla nämnders arbete med att minska negativ påverkan på
miljö och klimat i all verksamhet och insatser för åtgärder med klimatanpassningar för att skydda verksamheten.
Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i
enlighet med kommunallagen.
Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
Ha hand om åtgärder för att utveckla näringsliv och sysselsättning i
kommunen, inklusive ett gott företagsklimat.
Ha hand om kommunens centrala funktion för information, kommunikation och marknadsföring.
Ha hand om kommunens folkhälsoråd.
Ansvara för att funktionsnedsattas intressen beaktas när kommunen
behandlar ärenden samt att samrådsorgan för funktionshinderfrågor
finns.
Ansvara för kontroll, styrning och samordning av upphandlings- och inköpsverksamheten i kommunen.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta
om remiss av sådana ärenden.
§ 4 Företag och stiftelser
Styrelsen ska:
1) Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst
vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv,
men även avseende övriga förhållanden som har betydelse för kommunen.
2) Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade.
3) Ansvara för att det hålls regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna.
4) Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som
anges i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i.
5) Årligen, senast i april månad, i beslut pröva om den verksamhet som
bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet samt om verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om
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styrelsen finner att det förekommer brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
6) Svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i, t.ex. genom att
utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombud.
§ 5 Kommunalförbund
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
§ 6 Ekonomi och medelsförvaltning
Styrelsen ska:
1) Ha hand om kommunens medelsförvaltning, förutom fastighetsförvaltning, och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften
ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter, att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning
av förfallna fordringar.
2) Ansvara för att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
handha kommunens donationsförvaltning samt, efter samtycke från
annan nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
3) Upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen.
4) Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (1997:614)
om kommunal redovisning.
5) Upprätta årsredovisning och delårsrapporter i enlighet med lag om
kommunal redovisning.
6) I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som
avsatts till pensionsförpliktelser.
§ 7 Delegering från fullmäktige
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:






Uppta lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt.
På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd
beloppsram samt andra riktlinjer.
Köp och försäljning av fastigheter upp till ett belopp som motsvarar 50
prisbasbelopp.
Försäljning av tomt- och industrimark inom planlagt område och inom
de riktlinjer i övrigt kommunfullmäktige fastställt.
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Ge berörd nämnd i uppdrag att upprätta detaljplaner som inte överensstämmer med fullmäktiges beslut avseende översiktsplan eller motsvarande beslutsunderlag som är av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.
I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning samt sluta annat avtal.
Tillstånd att använda kommunens vapen.
Besluta om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är
av principiell betydelse eller när yttrandet inte hinner behandlas av
fullmäktige. Styrelsen ska, om möjligt, samråda med berörd nämnd vid
handläggning av den här typen av yttranden.

§ 8 Personalpolitik och personalansvar
Styrelsen är anställningsmyndighet och pensionsmyndighet för hela kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningarna har delegerats av
styrelsen till förvaltningschefer med möjlighet till vidaredelegering.
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har då bland annat i uppgift att:










Med bindande verkan för kommunen, genom kollektivavtal, reglera frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare.
Förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt
utom vad gäller 11–14 §§ och 38 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområde.
Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare.
Besluta om stridsåtgärd.
Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter.
Verka och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen samt ge råd och biträde i personalpolitiska frågor.

Uppföljningsfunktionen
§ 9 Styrelsens uppföljning
Styrelsen ska:


Övervaka att, av fullmäktige fastställda, kvalitetskrav, mål, riktlinjer och
program för verksamheten samt ekonomi följs upp av nämnderna.
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Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och
ekonomiskt.
Övervaka och följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.
Två gånger under verksamhetsåret rapportera till fullmäktige hur kommunens samtliga verksamheter utvecklats mot bakgrund av fastställda
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag,
avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv.
Två gånger varje år lämna en redovisning till fullmäktige över motioner
och e-förslag som kommit in till fullmäktige under året och som inte har
slutbehandlats av fullmäktige eller nämnd.

Särskilda uppgifter
§ 10 Processbehörighet
Styrelsen får själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att
själv föra talan i målet.
§ 11 Krisledning och höjd beredskap
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap samt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen
(1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns
i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna
och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
§ 12 Arkivmyndighet
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvård finns i kommunens arkivreglemente som fullmäktige har antagit.
§ 13 Anslagstavla och webbplats
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i, och ansvarar för, kommunens externa och
interna webbplats.
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§ 14 Författningssamling
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen
och se till att denna hålls tillgänglig på det sätt som lag kräver att den finns
tillgänglig på.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna
gemensamma bestämmelser
§ 15 Uppdrag och verksamhet
Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Styrelsen ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att styrelsen ska
fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Styrelsen ansvarar för att bedriva sin verksamhet
inom angiven budgetram.
§ 16 Organisation inom verksamhetsområdet
Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 17 Behandling av personuppgifter
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i styrelsens verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig
för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt
vad som angivits i styrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling
av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 18 Planering, uppföljning och redovisning
Styrelsen ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Styrelsen ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
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§ 19 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller inte uppgifter
som omfattas av sekretess.
2) Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Styrelsen beslutar om formerna för samrådet.
4) Styrelsen ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör styrelsens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
5) När styrelsen tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Styrelsen ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med styrelsen att göra.
7) Styrelsen ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
§ 20 Förvaltning av lös egendom
Styrelsen ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 21 Självförvaltningsorgan
Styrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Styrelsen får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller i en
viss grupp av ärenden.
Styrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
§ 22 E-förslag
E-förslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska beredas så
att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
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När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. Styrelsen får besluta att den som har väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när ärendet behandlas, men inte när beslut fattas.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de e-förslag som har fått tillräckligt
många röster men inte beretts färdigt. Styrelsen ska även redovisa fattade
beslut i de e-förslag som har överlämnats till styrelse eller nämnd för beredning och beslut. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
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C Kommunstyrelsens sammansättning och
arbetsformer
§ 23 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare som utses av fullmäktige.
§ 24 Sammanträden
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 25 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
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§ 26 Offentliga sammanträden
Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 27 Distansnärvaro
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i styrelsen.
§ 28 Närvarorätt
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.
§ 29 Ordföranden
Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda styrelsens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
styrelsen vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att styrelsens beslut verkställs.

Härutöver ska styrelsens ordförande under styrelsen:
1) Ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning.

16/19
414

2) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens
utveckling, ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3) Främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga
nämnder och fullmäktige.
4) Representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
§ 30 Presidium
Styrelsens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Styrelsens ordförande är tillika kommunalråd i Tidaholms kommun och styrelsens vice ordförande är tillika oppositionsråd i Tidaholms kommun.
§ 31 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får styrelsen utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 32 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens sekreterare eller någon
annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 33 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
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Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 34 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 35 Yrkanden
När styrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte styrelsen enhälligt beslutar att medge det.
§ 36 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om styrelsen fattar det med acklamation.
§ 37 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
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till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 38 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 39 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 40 Delgivningsmottagare
Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller anställd som styrelsen beslutar.
§ 41 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelsen ska på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i styrelsens arbetsutskott, och kontrasigneras av kommundirektören eller annan anställd som styrelsen bestämmer. Vid förfall för ordföranden
inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen
utser.
Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar. Beslut
som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet
och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 42 Utskotten
Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott (KSAU) med fem ledamöter och
fem ersättare och ett personalutskott (KSPU) med tre-fem ledamöter. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.
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Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen beslutar bland
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen
vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet,
som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 27.
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A Kommunstyrelsens uppgifter
§ 1 Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad
styrning samt leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning samt fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa upp
fastställda mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar
styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning.
Styrelsen är anställningsmyndighet för alla anställda i Tidaholms kommun.
Under styrelsen lyder kommunens förvaltningsorganisation. Styrelsen är även
pensionsmyndighet i Tidaholms kommun.
Styrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet:



Beslut om stopp för ytterligare investeringar
Slutligt beslut när två nämnder är oense
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Ledningsfunktionen och styrfunktionen
§ 2 Allmänt om styrelsens ledningsfunktion och styrfunktion
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv
och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
§ 3 Styrelsens övergripande uppgifter
Styrelsen ska:


















Leda arbetet med, och samordna utformningen av, övergripande och
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är
förbehållna annan nämnd.
Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut.
Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 §
kommunallagen eller enligt annan lag eller författning.
Inneha Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.
Ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, ledningssystem, samt förtroendemannaregister och övriga kommunövergripande IT-system.
Ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585)
följs.
Anställa direktör samt besluta om instruktion för denne.
Göra de framställningar som behövs för hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter.
Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder.
Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar.
Inneha Ha ett övergripande ansvar för, och leda arbetet med, att effektivisera den kommunala administrationen.
Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarmedborgarinflytandet i kommunen.
Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna.
Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
Leda och samordna jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom
kommunen.
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Inneha Ha ett övergripande ansvar för, och samordna, den kommunala
planeringen i samhällsbyggnadsfrågor såsom översiktsplanering, bostadspolitik samt planering av användning av mark och vatten.
Följa upp alla nämnders arbete med att minska negativ påverkan på
miljö och klimat i all verksamhet och insatser för åtgärder med klimatanpassningar för att skydda verksamheten.
Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i
enlighet med kommunallagen.
Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
Ha hand om åtgärder för att utveckla näringsliv och sysselsättning i
kommunen, inklusive ett gott företagsklimat.
Ha hand om kommunens centrala funktion för information, kommunikation och marknadsföring.
Ha hand om kommunens folkhälsoråd.
Ansvara för att funktionsnedsattas intressen beaktas när kommunen
behandlar ärenden samt att samrådsorgan för funktionshinderfrågor
finns.
Ansvara för kontroll, styrning och samordning av upphandlings- och inköpsverksamheten i kommunen.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Avgöra hur ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas om fullmäktige inte har beslutat något annat. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
§ 4 Företag och stiftelser
Styrelsen ska:
1) Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst
vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv,
men även avseende övriga förhållanden som har betydelse för kommunen.
2) Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade.
3) Ansvara för att det hålls regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna.
4) Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som
anges i 10 kap. 23–6 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de
företag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i.
5) Årligen, senast i april månad, i beslut pröva om den verksamhet som
bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under fö-
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regående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet samt om verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om
styrelsen finner att det förekommer brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
6) Utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombud Svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de bolag företag som kommunen helt eller
delvis äger eller annars har intressen i, samt de kommunalförbund,
föreningar, andra organisationer och samverkansorgan som kommunen är medlem i t.ex. genom att utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombud.
§ 5 Kommunalförbund
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
§ 6 Ekonomi och medelsförvaltning
Styrelsen ska:
1) Ha hand om kommunens medelsförvaltning, förutom fastighetsförvaltning, och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I
uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter, att
betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
2) Ansvara för att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
handha kommunens donationsförvaltning samt, efter samtycke från
annan nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
3) Underhålla och förvalta lös egendom som finns inom styrelsens förvaltningsområde.
4) Upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen.
5) Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (1997:614)
om kommunal redovisning.
6) Upprätta årsredovisning och delårsrapporter i enlighet med lag om
kommunal redovisning.
7) I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som
avsatts till pensionsförpliktelser.
§ 7 Delegering från fullmäktige
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:

Kommentar [F1]: Flyttas till avsnitt B
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Uppta lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt.
På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd
beloppsram samt andra riktlinjer.
Köp och försäljning av fastigheter upp till ett belopp som motsvarar 10
50 prisbasbelopp.
Försäljning av tomt- och industrimark inom planlagt område och inom
de riktlinjer i övrigt kommunfullmäktige fastställt.
I förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt samt i ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse.
Ge berörd nämnd i uppdrag att upprätta detaljplaner som inte överensstämmer med fullmäktiges beslut avseende översiktsplan eller motsvarande beslutsunderlag som är av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.
I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning samt sluta annat avtal.
Tillstånd att använda kommunens vapensköld.
Besluta om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är
av principiell betydelse eller när ärendet yttrandet inte hinner behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska, om möjligt, samråda med berörd
nämnd vid handläggning av den här typen av yttranden.

§ 8 Personalpolitik och personalansvar
Styrelsen är anställningsmyndighet och pensionsmyndighet för hela kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningarna har delegerats av
styrelsen till förvaltningschefer med möjlighet till vidaredelegering.
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har då bland annat i uppgift att:






Med bindande verkan för kommunen, genom kollektivavtal, reglera frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare.
Förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt
utom vad gäller 11–14 §§ och 38 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområde.
Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare.

Kommentar [F2]: Dessa lagar upphävda
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Besluta om stridsåtgärd.
Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter.
Verka och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen samt ge råd och biträde i personalpolitiska frågor.

Uppföljningsfunktionen
§ 9 Styrelsens uppföljning
Styrelsen ska:









Övervaka att, av fullmäktige fastställda, kvalitetskrav, mål, riktlinjer och
program för verksamheten samt ekonomi följs upp av nämnderna.
Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och
ekonomiskt.
Övervaka och följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.
Två gånger under verksamhetsåret rapportera till fullmäktige hur kommunens samtliga verksamheter utvecklats mot bakgrund av fastställda
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag,
avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv.
Kommunstyrelsen ska två Två gånger varje år lämna en redovisning till
fullmäktige över motioner och medborgarförslag e-förslag som kommit
in till fullmäktige under året och som inte har slutbehandlats av fullmäktige eller nämnd.

Särskilda uppgifter
§ 10 Processbehörighet
Styrelsen får själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som rör kommunen, om inte någon annan ska göra det på grund av
lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål
där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
§ 11 Krisledning och höjd beredskap
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap samt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
Styrelsens arbetsutskott fullgör den här typen av uppgifter i egenskap av krisledningsnämnd.
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.
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Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen
(1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns
i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna
och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
§ 12 Arkivmyndighet
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvård finns i kommunens arkivreglemente som fullmäktige har antagit.
§ 13 Anslagstavla och webbplats
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i, och ansvarar för, kommunens externa och
interna webbplats.
§ 14 Författningssamling
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen
och se till att denna hålls tillgänglig på det sätt som lag kräver att den finns
tillgänglig på.
§ 15 Övriga uppgifter för kommunstyrelsen
Styrelsen har vidare hand om:







Åtgärder för att utveckla näringsliv och sysselsättning i kommunen, inklusive ett gott företagsklimat.
Kommunens centrala funktion för information, kommunikation och
marknadsföring.
Kommunens folkhälsoråd.
Att funktionsnedsattas intressen beaktas när kommunen behandlar
ärenden samt att samrådsorgan för funktionshinderfrågor finns.
Kontroll, styrning och samordning av upphandlings- och inköpsverksamheten i kommunen.
Förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt
annan nämnd.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna
gemensamma bestämmelser
§ 16 15 Uppdrag och verksamhet
Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Styrelsen ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att styrelsen ska
fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Styrelsen ansvarar för att bedriva sin verksamhet
inom angiven budgetram.
§ 17 16 Organisation inom verksamhetsområdet
Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 18 17 Personuppgifter Behandling av personuppgifter
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
den behandling av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i styrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 19 Planering, uppföljning och redovisning
1) Styrelsen ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av
sin verksamhet.
2) Styrelsen är skyldig att verkställa de uppdrag som följer av fullmäktiges
beslut.
3) Styrelsen ska i sitt arbete beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
4) Styrelsen ska vid sina redovisningar till fullmäktige kring hur kommunens samtliga verksamheter utvecklats även redogöra för hur uppdrag
som delegerats till styrelsen har fullgjorts. Redovisning ska ske enligt
riktlinjer som fastställs av fullmäktige.
§ 18 Planering, uppföljning och redovisning
Styrelsen ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
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Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Styrelsen ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

§ 21 19 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller inte uppgifter
som omfattas av sekretess.
2) Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Styrelsen beslutar om formerna för samrådet.
4) Styrelsen ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör styrelsens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.
5) När styrelsen tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Styrelsen ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med styrelsen att göra.
7) Styrelsen ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
§ 20 Förvaltning av lös egendom
Styrelsen ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 21 Självförvaltningsorgan
Styrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Styrelsen får uppdra åt själv-
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förvaltningsorganet att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller i en
viss grupp av ärenden.
Styrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
§ 22 Medborgarförslag E-förslag
Medborgarförslag E-förslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från
det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
När ett medborgarförslag e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska
förslagsställaren underrättas. Styrelsen får besluta att den eller de som har
väckt ett ärende genom medborgarförslag e-förslag får närvara när ärendet
behandlas, men inte när beslut fattas.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som kommit in
till fullmäktige under året och som inte slutbehandlats. Styrelsen samordnar de
olika nämndernas redovisningar.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de e-förslag som har fått tillräckligt
många röster men inte beretts färdigt. Styrelsen ska även redovisa fattade
beslut i de e-förslag som har överlämnats till styrelse eller nämnd för beredning och beslut. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
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C Kommunstyrelsens sammansättning och
arbetsformer
§ 23 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare som utses av fullmäktige.
Styrelsens presidium består av ordförande och vice ordförande.
Styrelsens ordförande är tillika kommunalråd i Tidaholms kommun och styrelsens vice ordförande är tillika oppositionsråd i Tidaholms kommun.
§ 24 Sammanträden
Nämnden Styrelsen sammanträder på dag och tid som nämnden styrelsen
bestämmer.
Ordföranden kan, vid behov, besluta om att kalla nämnden till extra sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 25 Kallelse och föredragningslista
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför utfärdas till sammanträdena samt bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende
på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.
Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt
en lista över de ärenden som ska behandlas under sammanträdet.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
detta göras av den ledamot i styrelsen som har flest tjänsteår i styrelsen
bakom sig den som varit ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresi-

Kommentar [F3]: § 31
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denten). Vid lika tjänsteår lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem utfärda
kallelsen vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
§ 26 Beslutsförhet
För att styrelsen ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
En ledamot i styrelsen som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i
avgörandet av ärendet om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.
§ 26 Offentliga sammanträden
Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 27 Distansnärvaro
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i styrelsen.
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§ 28 Närvarorätt
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.
§ 28 Förhinder

Kommentar [F4]: § 34

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 29 Ersättarnas tjänstgöring

Kommentar [F5]: § 35

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Ersättare som inte tjänstgör under styrelsens sammanträde, har rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
§ 30 Jäv eller annat hinder
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

Kommentar [F6]: § 36
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§ 31 29 Styrelsens ordförande Ordföranden
Styrelsens ordförande Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)

Leda styrelsens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
styrelsen vid behov är beredda.
5) Som styrelsens främste företrädare ha uppsikt över kommunen,
kommunalförbunden, de kommunala bolagen och övrig kommunalt finansierad verksamhet.
6) Se till att styrelsens och utskottens färdigberedda ärenden snarast behandlas utan onödigt dröjsmål.
7) Bevaka att styrelsens beslut verkställs.
2) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta
initiativ i dessa frågor.
3) Främja samverkan mellan styrelsen och övriga nämnder.

Härutöver ska styrelsens ordförande under styrelsen:
1) Ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning.
2) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens
utveckling, ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3) Främja samverkan mellan styrelsen och övriga nämnder,
kommunens övriga nämnder och fullmäktige.
4) Representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
§ 30 Presidium
Styrelsens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Styrelsens ordförande är tillika kommunalråd i Tidaholms kommun och styrelsens vice ordförande är tillika oppositionsråd i Tidaholms kommun.
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§ 32 31 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde den i nämnden med flest tjänsteår fullgöra ordförandens samtliga uppgifter får styrelsen utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i styrelsen längst tid. Vid lika tjänsteår ska den äldste av
dem fullgöra ordförandes uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 33 Kommunstyrelsens utskott
Inom styrelsen ska det finnas ett arbetsutskott (KSAU) med 5 ledamöter och
5 ersättare och ett personalutskott (KSPU) med 3- 5 ledamöter och 3- 5
ersättare.
Styrelsens ordförande är ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande
är vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott respektive personalutskott.
§ 34 32 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens sekreterare eller någon
annan anställd vid styrelsens kansli. Sekreteraren Kansliet ska underrätta den
ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 35 33 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare
ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En
ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare väljs valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den
av fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd,
kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

Kommentar [F7]: § 44
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En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Ersättare som inte tjänstgör under styrelsens sammanträde, har rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten och få sin mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 36 34 Jäv eller annat hinder, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 35 Yrkanden
När styrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte styrelsen enhälligt beslutar att medge det.
§ 36 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om styrelsen fattar det med acklamation.
§ 37 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
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Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det besluta som är fattat i ärendet.
§ 38 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 39 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 41 40 Delgivningsmottagare
Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller anställd som styrelsen beslutat vara behörig beslutar.
§ 42 41 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelsen ska på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i styrelsens arbetsutskott, och kontrasigneras av kommundirektörenchefen eller annan anställd som styrelsen bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
styrelsen utser. Styrelsen får genom beslut uppdra åt annan/andra att verkställa undertecknandet.
Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar. Beslut
som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet
och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Kommentar [F8]: Jmf § 38
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§ 44 42 Utskottens arbetsformer
Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott (KSAU) med fem ledamöter och
fem ersättare och ett personalutskott (KSPU) med tre-fem ledamöter. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen beslutar bland
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen
vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet,
som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskotten ska få besluta i handlägga ett ärende ska fler än hälften av
ledamöterna vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 27.
Under utskottens sammanträden får ersättare närvara endast om en ledamot
är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den ordning
fullmäktige har beslutat. Om en ledamot eller ersättare, som inte har utsetts
via proportionellt val, avgår ska ett fyllnadsval förrättas så snart som möjligt.
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§ 35 Utskotten uppgift
Utskotten ska:
1) Bereda ärenden inför styrelsens sammanträde, i den omfattning som
styrelsen bestämmer.
2) Initiera ärenden som fordrar beslut av styrelsen.
3) Besluta i ärenden som är delegerade till utskottet.
4) Besluta i brådskande ärenden.
§ 36 Närvarorätt för kommunal- och oppositionsråd

Kommentar [F9]: § 28

Kommunal- och oppositionsrådet får närvara vid övriga nämnder och beredningar sammanträden och får där delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.
§ 37 Närvarorätt för övriga

Kommentar [F10]: § 28

Styrelsen får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, annan nämnd
eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar.
Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.
Förslagsställare till ett medborgarförslag som överlåtits till styrelsen för beslut
får närvara vid behandlingen av ärendet men inte delta vid beslutet.
§ 38 Justering av protokoll

Kommentar [F11]: § 40

Såväl styrelsens som utskottens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagarvode betalas inte ut för protokollsjustering.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Beslutet ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och anslås senast nästkommande arbetsdag.
§ 39 Reservation och protokollsanteckning
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motivera reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen måste lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.

Kommentar [F12]: § 39
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§ 40 Delegering av ärenden
Styrelsen får uppdra åt presidiet, utskott, ledamot, ersättare eller anställd hos
kommunen att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller i en viss
grupp av ärenden. Delegaterna ska redovisas i en, av styrelsen upprättad,
delegationsordning eller genom annat beslut i styrelsen.
I följande slag av ärenden får beslutanderätt inte delegeras:
1) Ärende som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet.
2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av styrelsen eller av fullmäktige har överklagats.
3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4) Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till styrelsen.
5) Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Om beslutanderätt delegerats får ärendet ändå överlämnas till styrelsen om
det finns särskilda skäl för detta.
Styrelsen får delegera beslutanderätt till ordföranden eller annan ledamot i
styrelsen i brådskande ärenden där styrelsens avgörande inte kan avvaktas.
Vid handläggning av ärenden med stöd av delegerad beslutanderätt gäller, i
tillämpliga delar, vad som är föreskrivet för styrelsen i fråga om jäv, beslutsförhet, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till styrelsen.
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Förord
I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder i kommuner och landsting/
regioner. Det är en reviderad utgåva av det underlag till reglemente som ursprungligen gavs ut av Svenska
Kommunförbundet 1992. Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett
exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
För att underlätta anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Författare till skriften har varit förbundsjuristen Lena Dalman med biträde av förbundsjuristerna Helena Linde och Staffan Wikell, alla verksamma
vid avdelningen för juridik.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll mars 2019.
Stockholm, mars 2019

Germund Persson
Avdelningen för juridik

Upplysningar om innehållet
Lena, Dalman, lena.dalman@skl.se

© Sveriges Kommuner och Landsting, mars 2019
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REGLEMENTE FÖR STYRELSE OCH NÄMNDER
INLEDNING
Detta är ett styrelse- och nämndreglemente. Som bakgrund till reglementet och kommentarerna till detta
beskrivs i kapitel 1 fullmäktiges uppgifter i förhållande till styrelsen och nämnderna. Detta avsnitt är inte
avsett att ingå i själva reglementet.
Den första delen av reglementet innehåller för styrelsen specifika bestämmelser (avsnitt A).
Därefter kommer för styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser (avsnitt B).
Dessa är alltså tänkta att, om inte annat anges, kunna tas in såväl i styrelsens som i nämndernas reglementen.
Liksom i föregående upplaga har vi uteslutit specialbestämmelser för olika nämnder, eftersom
utformningen av sådana uppvisar mycket stora lokala variationer. Vissa bestämmelser i avsnitt A är dock
av intresse för nämnderna. Detta gäller 1 § (nämndens uppgifter, som alltid måste anges), 6 § (ekonomi och
medelsförvaltning om denna ska ligga hos nämnden), 7 § (om fullmäktige har delegerat uppgifter till nämnden), 8 § (personalpolitik om denna är decentraliserad), 9 § (uppföljning) och 10 § (processbehörighet om
denna enligt reglemente ska ligga hos nämnden).
En viktig inskränkning är att vi inte har redovisat något särskilt reglemente för landstingsstyrelse/ regionstyrelse och landstingskommunala nämnder. Orsaken till detta är att vi har ett förhållandevis litet antal
landsting/regioner och att de olika landstingen/regionerna uppvisar stora organisatoriska olikheter. I stora
delar kan dock bestämmelserna användas även av landstingen/regionerna.
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KAPITEL

1

FULLMÄKTIGES UPPGIFTER
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller
enligt statlig myndighets beslut.
Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i KL
eller andra författningar.
Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning,
taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
ramar för kommunens upplåning,
övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp,
mottagande av donationer,
mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemensam nämnd,
8. expropriation,
9. införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem,
10. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL,
11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag,
12. konkurrensprogram och företagspolicy.
Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.
Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA STYCKET
Det här avsnittet utgör utgångspunkten för hela reglementet. Ramlagen för den kommunala verksamheten
är KL med bl.a. regler om ansvar och beslutsformer. Läsaren erinras om att det vid sidan av KL finns ytterligare speciallagar som reglerar den kommunala verksamheten.
TREDJE STYCKET
Här behandlas fullmäktiges uppgifter. Dessa regleras i grunden i 5 kap. 1 § KL. Denna paragraf är dock
allmänt hållen. Den lämnar ett utrymme för fullmäktige att själv bestämma vilka olika ärendetyper som
fullmäktige vill ha beslutanderätt i. Därför har här tagits in en katalog över vilka ärenden fullmäktige ska
besluta i. Paragrafen är tänkt som ett förtydligande av gränsen mellan fullmäktige å ena sidan samt styrelse/nämnder å andra sidan.
5 kap. 1 § KL reglerar inte bara gränsen för vad som kan delegeras till nämnd med stöd av 5 kap. 2 § KL
och vad som tillhör fullmäktiges exklusiva beslutsområde. Den klargör tillsammans med 6 kap. 3 § KL
också fördelningen av beslutanderätten mellan fullmäktige och nämnderna. Av 6 kap. 3 § KL följer att
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nämnderna har en självständig beslutanderätt inom ramen för den förvaltande verksamheten t.ex. inom
egendoms- och medelsförvaltningen.
Katalogen ska ses som ett exempel och måste anpassas till lokala förhållanden.
FJÄRDE STYCKET
Begreppet kommunalråd, liksom landstingsråd och oppositionsråd definieras i 4 kap. 2 § KL. Dessa förtroendevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte obligatoriskt att ha kommunalråd. Fullmäktige bestämmer hur många kommunalråd det ska finnas, deras ansvarsområden och deras benämning,
samt utser personerna.
En nyhet i 2017 års KL är att ett kommunalråd inte behöver inneha något annat förtroendeuppdrag i kommunen (prop. 2016/17:171 s. 177). De får också väljas redan vid första sammanträdet i fullmäktige efter
valet.
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KAPITEL

2

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND
A. STYRELSENS UPPGIFTER
ALLMÄNT OM STYRELSENS UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning,
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad
fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
FÖRETAG OCH STIFTELSER
4 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL
är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som
kommunen är medlem i.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
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c.

3.
4.
5.
6.

handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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UPPFÖLJNINGSF UNKTION EN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning och
art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDE RNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i detta
reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes registerförteckning enligt
artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
1.
2.

i reglemente,
genom finansbemyndigande.

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
INFORMATION OCH SAMRÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORGAN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
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ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten
vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet
senast … dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.
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NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta
i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är
beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.
2.
3.
4.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte
styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

Reglemente för styrelse och nämnder

16

457
YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
JUSTERING AV PROTOKOLL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
UTSKOTT
44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
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Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att
kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när
mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
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KAPITEL

3

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND MED KOMMENTARER
A. STYRELSENS UPPGIFTER

ALLMÄNT OM STYRELSEN S UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen
(2017:725), KL, och annan lagstiftning.
Kommentar: Paragrafen reglerar mer översiktligt styrelsens roll och vilka olika funktioner den ska ha. Systematiken skiljer sig något åt från den som anges i KL. I reglementet får styrelsen fyra funktioner/uppgifter:





ledningsfunktionen,
styrfunktionen,
uppföljningsfunktionen och
särskilda uppgifter

Första stycket
I första stycket klargörs att styrelsen ska ha helhetsansvaret för kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta innebär inte att styrelsen har det primära verksamhetsansvaret
överallt, utan att styrelsen mer har en sammanhållande roll. Detta kommer till uttryck i begreppet ”helhetsansvar”.
ANDRA STYCKET
Andra stycket motsvarar bestämmelsen i 6 kap. 1 § första stycket KL. Styrelsen intar en särställning bland
nämnderna genom att den förutsätts ha en ledande och samordnande roll. Styrelsen har att skaffa sig överblick över hela kommunförvaltningen och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. KL ger dock som utgångspunkt inte styrelsen några särskilda maktmedel. Uppsikten
måste i princip anses vara begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om
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det är möjligt, se till att fullmäktige i egenskap av högsta beslutande organ ingriper. I 2017 års KL har dock
införts en möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen en stärkt ställning i förhållande till de övriga nämnderna, se nedan.
TREDJE STYCKET
KL möjliggör en hög grad av målstyrning. Nämnderna är enligt 6 kap. 5 § KL skyldiga att till fullmäktige
redovisa hur de fullgjort sina åtaganden som lämnats till dem inom ramen för ett finansbemyndigande.
Detta framgår också av 20 § i reglementet. På grund av beredningstvånget ska i princip alla ärenden gå via
styrelsen. Det är då naturligt att styrelsen åläggs en styrande och samordnande roll.
Mot bakgrund av styrelsens viktiga roll när det gäller styrningen, är det också naturligt att det i första hand
ankommer på styrelsen att ta fram styrdokument som kan antas av fullmäktige.
FJÄRDE STYCKET
Detta stycke motsvarar 6 kap. 11 § KL. Styrelsen ska ha ett övergripande uppföljningsansvar.
FEMTE STYCKET
Detta är en viktig täckbestämmelse. Förutom att den tar sikte på vissa angivna specialuppdrag klargör den
att de uppgifter som inte lagts på annan nämnd ska skötas av styrelsen. Bestämmelsen är viktig att ha med
för det fall att man glömt att ta upp någon uppgift i något annat reglemente.
ALTERNATIVA POLITISKA ORGANISATIONER
Reglementet utgår från den traditionella organisationen med styrelse och nämnder. På senare år har det blivit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare, att man kraftigt minskar antalet nämnder. Det mest extrema fallet är att man enbart har en styrelse med olika utskott samt en ”myndighetsnämnd”
(”utskottsmodellen”). Myndighetsnämnden får för det första hantera ärenden som rör tillsyn över den egna
verksamheten eller ärenden där kommunen själv uppträder som part. För att avlasta styrelsen i massärenden
får myndighetsnämnden också på många håll hantera individärenden. Motivet till denna alternativa organisationsform varierar. Att vitalisera fullmäktige och skapa helhetssyn nämns ofta som skäl. Ekonomiska
hänsyn tas säkerligen också många gånger. Genom att i princip koncentrera all politik till styrelsen, uppnår
man lättare en samsyn runt de ekonomiska prioriteringarna i kommunen. Kostnaderna för arvoden till förtroendevalda minskar också.
Det finns dock nackdelar med systemet. Från demokratisk synpunkt kan riktas invändningar när det blir så
få personer som engageras i den kommunala politiken. Styrelsen får ett mycket stort antal ärendetyper/ärenden att hantera, med risk att kvaliteten i handläggningen försämras. Mycket måste delegeras till utskotten,
vars ledamöter kan hämtas enbart ur nämnden. Sekretessfrågor kan också bli besvärliga, eftersom en sekretesskyddad uppgift inte får utnyttjas i annan verksamhet än där den inhämtats. Myndighetsnämnden kan
också, om den får funktionen som en renodlad ”jävsnämnd” (dvs. enbart hantera ärenden enligt 6 kap. 7 §
KL) få ett så litet antal ärenden att kompetensen i nämnden inte kan upprätthållas.
STÄRKT STÄLLNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Som ett svar på ovan nämnda alternativa politiska organisationer har i 2017 års kommunallag införts en
möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen rätt att fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra
nämnders verksamhet (6 kap. 8 § KL). Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.
Om man vill ge styrelsen en förstärkt roll kan man tänka sig följande lydelse:
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KOMMUNSTYRELSEN FÅR FATTA FÖLJANDE BESLUT RÖRANDE NÄMNDERNAS VERKSAMHET:









Beslut om anställningsstopp,
Beslut om strategiska personalfrågor,
Beslut om stopp för ytterligare investeringar,
Beslut om omfördelning av medel mellan nämnder i enlighet med följande ramar:…….,
Beslut om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier
Beslut om etiska riktlinjer i kommunen
Slutligt beslut när två nämnder är oense

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som har fattats med stöd av första stycket.
Kommentar: Av propositionen till 2017 års lag framgår att det finns ett behov av att ge styrelsen ytterligare rättsliga befogenheter.1 De nya reglerna har införts i syfte att stärka styrelsens sammanhållande roll
och att förbättra styrelsens möjlighet att anlägga ett helhetsperspektiv på den kommunala verksamheten.
För att kommunstyrelsen ska få ökade styrmöjligheter över andra nämnder kräver kommunallagen att fullmäktige anger vissa specifika förhållanden och tydliga ramar härför. Fullmäktige måste alltså lägga stor
vikt på att ange i vilka fall kommunstyrelsen får fatta beslut. Detta är också viktigt inte minst från ansvarsoch revisionssynpunkt.
Bestämmelsen har utformats som en fakultativ bestämmelse, att kommunstyrelsen ”får” fatta beslut. Detta
betyder att det normala är att nämnderna fattar beslut i angelägenheterna ifråga, men att styrelsen kan gå in
när styrelsen ser behov av det. Ingenting hindrar dock att man utformar bestämmelsen som att styrelsen alltid fattar beslut i vissa angelägenheter.
Som framgår av katalogen ovan är det många ekonomiska beslut som läggs hos styrelsen. Tanken bakom
detta är att man utan att tvingas omorganisera verksamheten till ”utskottsmodellen” kan ge styrelsen bättre
styrmöjligheter. Katalogen ska inte ses som uttömmande, utan praxis får med tiden visa hur kommuner och
landsting utnyttjar regeln.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
Kommentar: Här regleras styrelsens övergripande ansvar för helheten i kommunen. Bestämmelsen är ett
utflöde av 6 kap. 1 § KL. Varje nämnd har att följa sitt reglemente och sörja för en ändamålsenlig organisation (se 6 kap. 6 § KL). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja för att organisationen är ändamålsenlig på ett övergripande plan.
Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämnderna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 11 § KL också behöva göra framställningar om ändringar i reglementen.

1

Prop. 2016/17:171 s. 160
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STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning.
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen är avsedd att ge styrelsen nödvändiga instrument för att kunna utöva ledningsfunktionen
enligt 6 kap. 1 § KL. Paragrafen ska ses som ett exempel och måste anpassas efter lokala förhållanden.
Styrelsen har också en rapporteringsskyldighet enligt 9 kap. 38 § KL. Denna regleras i 9 § femte punkten.
FJÄRDE PUNKTEN:
Vad gäller säkerhetsfrågorna tar punkten sikte på de interna/verksamhetsegna säkerhetsfrågorna. I detta
ansvar ligger att identifiera risker, upprätta/ kontinuerligt uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser samt att
vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller motverka att riskerna förverkligas. Det kan innebära allt från
förebyggande säkerhetsarbete till att se till att adekvat försäkringsskydd finns.
SJUNDE OCH ÅTTONDE PUNKTEN:
Här regleras styrelsens roll när det gäller högre tjänstemän. Direktören ska enligt 7 kap. 1 § KL utses av
styrelsen. Styrelsen ska också besluta om en instruktion för kommundirektören. Lämpligen sker framtagandet av instruktion i samråd med direktören. Utseendet av kommundirektör och beslut om instruktion kan
inte delegeras.
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Vi har i detta reglemente även lagt på styrelsen att anställa förvaltningschefer. Jämför 18 § detta reglemente. Någon lagreglering om detta finns inte. Lagstiftaren har ej heller föreskrivit något krav på instruktion för förvaltningschefer. Det finns dock inte något lagligt hinder mot att upprätta instruktion (se prop.
2016/17:171 s. 202).
TIONDE PUNKTEN:
Punkten tar sikte på sådana program som regleras i 5 kap. 3 § KL och som ska antas av fullmäktige minst
en gång per mandatperiod. Programmet ska innehålla mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt
övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lagen innehåller
inget krav på att motsvarande program ska upprättas för verksamheter i egen regi. Det finns dock inget som
hindrar detta.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Styrelsen får här ett generellt uppdrag att besluta om hur fullmäktiges ärenden ska beredas, såvida inte fullmäktige beslutat något annat. Detta följer av 6 kap. 13 § KL. Styrelsen ges också rätten att delegera beslut
angående remiss av dessa ärenden till enskild förtroendevald. Detta kan vara en praktisk lösning för att påskynda beredningsprocessen.
Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kommunen som styrelsen har. Det kan handla om













viss planering av användningen av mark och vatten samt utveckling av strategiskt viktiga områden,
miljö-, klimat-, mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor,
natur- och vattenvårdsfrågor,
bostadsfrågor,
energifrågor inklusive frågor om energihushållning,
statistik och samhällsanalys,
utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet,
kommunens utveckling när det gäller e-tjänster (e-samhället),
trafikförsörjning och infrastruktur,
utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott företagsklimat,
regionalt, nationellt och internationellt arbete,
kommunens varumärke och attraktivitet.

Det primära ansvaret för de olika sakfrågorna ligger dock hos de olika nämnderna i enlighet med av fullmäktige antagna reglementen. Vi har valt att inte ta in ovan nämnda punkter i själva reglementstexten,
eftersom detta kan skapa osäkerhet kring nämndernas ansvarsområden.
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FÖRETAG OCH STIFTELS ER
4 § Styrelsen ska
1.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2.
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3.
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4.
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5.
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges full
mäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6.
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på styrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 §, 9 § och 10 § KL. I
förslaget har dock en skärpning lagts in i förhållande till KL. Det gäller fjärde punkten där styrelsen åläggs
att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 10 § KL omfattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekonomiska föreningar i begreppet företag.
KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Kommentar: För det fall kommunen är medlem i ett kommunalförbund, ska styrelsen utöva uppsikt även
över dessa, 6 kap. 1 § andra stycket KL. De förstärkta reglerna om uppsikt omfattar inte kommunalförbund,
se SKL:s cirkulär 12:50, som kan laddas ner på www.skl.se.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,

3.

upprätta förslag till budget i enlighet med KL,

4.

se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
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5.
6.

upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Enligt 6 kap. 13 § 2 p KL åligger det styrelsen att ta hand om den ekonomiska förvaltningen. Detta begrepp
omfattar både medelsförvaltning och egendomsförvaltning.
När det gäller medelsförvaltningen finns särskilda regler för kommunens medelsplacering i 11 kap. 2-4 §§
KL. Kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
Reglementsbestämmelsen är skriven utifrån den förutsättningen att styrelsen har hand om hela kommunens
medelsförvaltning. Enligt 6 kap. 14 § KL kan dock fullmäktige besluta att en nämnd helt eller delvis ska
ha hand om sin egen medelsförvaltning. Kommunen kan t.ex. ha en fastighetsnämnd för förvaltning av
kommunens fasta egendom. Väljer man en sådan lösning måste fastighetsförvaltningen undantas i styrelsens reglemente samtidigt som uppgiften i fråga anges i fastighetsnämndens reglemente.
Beträffande upplåning av medel ligger givetvis alltjämt den principiella beslutanderätten på fullmäktige.
Placering av medel är däremot en förvaltningsuppgift där beslutanderätten automatiskt tillkommer styrelsen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempelvis en anställd.
Under ekonomisk förvaltning har även förts donationsförvaltningen. Om donator i stiftelseurkunden har
föreskrivit annat om förvaltningen gäller donators föreskrifter i stället för vad som anges i reglementet.
TREDJE – FEMTE PUNKTEN
Styrelsen ska enligt 11 kap. 8 § KL före oktober månads utgång upprätta förslag till budget.
Styrelsen bestämmer också när nämnderna senast ska lämna in sina budgetförslag, 11 kap. 9 § KL. Det är
mycket vanligt att budgetprocessen pågår under en stor del av året och att en preliminärbudget upprättas
redan under sommaren. Det är då viktigt att ett definitivt budgetbeslut verkligen fattas av styrelsen under
hösten, så att fullmäktige kan fastställa budgeten före november månads utgång. De år val har hållits i hela
landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige, 11 kap. 10 § andra stycket KL. Budgetbeslut kan då
tidigast tas den 15 oktober valåret.
Det åligger också styrelsen att se till att bokföring, redovisning, delårsrapporter och årsredovisningar görs i
enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utger
regelbundet rekommendationer avseende uttolkning av lagen, se www.rkr.se. Observera dock att en ny lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft 2019-01-01.
SJÄTTE PUNKTEN
I den mån kommunen har medel avsatta för pensionsförpliktelser ska denna punkt finnas i reglementet. Den
anknyter till 11 kap. 4 § KL.
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DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen innehåller en katalog över vilka grupper av ärenden fullmäktige delegerar till styrelsen med
stöd av 5 kap. 2 § KL. Katalogen ska ses som ett exempel, och måste anpassas till lokala förhållanden. Fullmäktige kan exempelvis ha valt att lägga fastighetsförvaltningen på en nämnd. I sådana fall kan det vara
ändamålsenligt att till styrelsen enbart delegera en del ärenden som rör fastigheter.
I 5 kap. 1 § KL regleras fullmäktiges beslutskompetens. Innebörden av bestämmelsen är att fullmäktige beslutar i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I kapitel 1 i denna skrift finns ett
exempel på katalog över ärendetyper som ska vara förbehållna fullmäktige. Katalogen i den här paragrafen,
som handlar om delegation till nämnd enligt 5 kap. 2 § KL, ska inte sammanblandas med finansbemyndiganden enligt 5 kap. 4 § KL. Sådana bemyndiganden kan enbart ges i samband med att beslut om budget
fattas eller annars anslag beviljas. Ett finansbemyndigande bör inte tas med i reglementet. Gör man detta,
blir man tvungen att ändra reglementet varje år när budgeten tas.
FÖRSTA PUNKTEN
Det är mycket vanligt att styrelsen sköter frågor om lånefinansiering. Fullmäktige beslutar om ramen för
upplåningen, varefter styrelsen verkställer fullmäktiges beslut. Bestämmelsen skiljer inte på långsiktig och
kortsiktig upplåning. Bestämmelsen förutsätter att fullmäktige i budgeten eller i anslagsbeslut anger graden
av lånefinansiering. Delegeringsuppdraget ska också ske inom de ramar fullmäktige angivit i riktlinjer i
treårsplanen enligt 11 kap. 6 § KL och i föreskrifterna om medelsförvaltning som fullmäktige dragit upp
enligt 11 kap. 3 § KL.
ANDRA PUNKTEN
Om nämnd genom finansbemyndigande har beviljats ett ramanslag för en hel verksamhet, kan nämnden
omdisponera medel inom ramen för fullmäktiges riktlinjer. Detta följer av 5 kap. 4 § KL och tas inte in i
reglementet. Det kan dock finnas behov av att ge styrelsen rätt att på fullmäktiges vägnar omdisponera
redan särskilt budgeterade medel hos andra nämnder. Regeln är tänkt att användas när det krävs snabba
beslut och man inte kan invänta fullmäktiges ställningstagande. Delegeringsbestämmelsen är skriven utifrån förutsättningen att fullmäktige anger beloppsramar och att omdisponeringen får ske endast inom ramen
för den budgeterade verksamhetsvolymen. Åtgärderna får inte heller täcka nya verksamheter och får bara
ske på begäran av nämnden.
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TREDJE OCH FJÄRDE PUNKTEN
I det här exemplet har styrelsen hand om fastighetsförvaltningen i kommunen. Uppgifterna kan lika gärna
ligga hos en annan nämnd.
FEMTE PUNKTEN
I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, har införts en bestämmelse om att styrelsen med bindande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommunen ett rättegångsombud, se 6 kap. 15 § KL. Möjligheten för ett rättegångsombud att ingå förlikning är
emellertid starkt begränsad, på grund av förbudet mot extern delegation. Det är alltså styrelsen som normalt
måste fatta ett formellt beslut om att godkänna förlikningen.
Man bör i detta sammanhang notera att vissa nämnder enligt lag ska ha hand om vissa verksamheter. Ett
exempel är socialnämnden som enligt 10 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska föra kommunens
talan. Styrelsens rätt att ingå förlikning gäller inte i dessa fall.
ANDRA STYCKET
I detta stycke delegeras beslut om yttranden till styrelsen. Begreppet ”yttrande” tar sikte på exempelvis
besvarande av remisser som antingen inte är principiella eller där svarstiden är så kort att fullmäktige inte
hinner fatta beslut. I den sistnämnda situationen är bestämmelsen tänkt att vara en yttersta ventil, där kommunstyrelsen snabbt kan fatta ett beslut om exempelvis ett anstånd inte går att utverka. Fullmäktige kan då
förslagsvis godkänna beslutet i efterhand. Bestämmelsen tar inte sikte på när kommunen för talan i mål och
ärenden. Detta regleras i 10 §.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Kommentar:
SAMLAD PERSONALFUNKTION
Paragrafen har utformats med utgångspunkt i att styrelsen ska ha hand om en för kommunen samlad personalfunktion. De i förslaget särskilt upptagna uppgifterna utgör några av de viktigaste beståndsdelarna i en
sådan funktion.
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Till de principiella befogenheterna för styrelsen hör att beträffande samtliga kommunens arbetstagare
förhandla och träffa kollektivavtal, såvida inte fullmäktige beslutat annat.
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Förhandlingsbefogenheten omfattar förhandlingar enligt gällande lagstiftning eller särskilda förhandlingsordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Sistnämnda typer av förhandlingar hänförs till respektive nämnds verksamhetsområde
och ska föras vid den nämnden. Detta följer av 6 kap. 3 § KL.
Inom styrelsens verksamhetsområde avseende personalpolitiken ligger att handlägga även andra frågor än
dem som vi räknat upp i förslaget. Detta framgår av ingressen till paragrafen. Det får ankomma på varje
enskild kommun att avgöra vilken detaljeringsgrad som bedöms nödvändig i reglementet. Till frågor som
faller inom verksamhetsområdet hör exempelvis att verka och svara för utveckling och samordning av
personaladministrationen, ge råd och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till att statistik upprättas.
TREDJE PUNKTEN
Här föreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser inom det arbetsrättsliga området. Det är självfallet en lämplig ordning att kommunen tillämpar
lag och kollektivavtal enhetligt så att inte olika praxis utvecklar sig på olika håll i organisationen.
FJÄRDE PUNKTEN
Att besluta om stridsåtgärd är något som kräver noggrant övervägande. En central bedömning måste göras,
så att rätt åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. Att besluta om stridsåtgärd är något som alltid bör ligga kvar hos
styrelsen, även om kommunen valt att låta verksamhetsansvarig nämnd ansvara för den egna personalpolitiken (se nedan).
FEMTE PUNKTEN
Denna punkt tar sikte på 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen).
Detta lagrum motsvarar den tidigare s.k. kommunala delegationslagen (1954:130). Bestämmelsen flyttades
år 2009 in i befogenhetslagen i samband med att man ville samla alla ”smålagar” på ett ställe. Genom bestämmelsen kan en kommun ge Sveriges Kommuner och Landsting uppdrag att med bindande verkan för
kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera anställningsvillkoren för kommunens arbetstagare. Ett sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med avtalsrörelserna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överenskommelse om prolongation av de lokala avtalen så länge förhandlingar pågår.
Att ge ett sådant uppdrag till en central arbetsgivarorganisation är ett beslut av stor betydelse, där vikten av
samordning inom kommunen är stor. Denna beslutanderätt bör enligt vår uppfattning därför alltid ligga hos
styrelsen.
NÅGOT OM DECENTRALISERAD PERSONALFUNKTION
Om kommunen avser att låta verksamhetsansvarig nämnd sköta samtliga förhandlingsfrågor och kollektivavtalstecknandet för sina anställda, finns det i alla fall ett antal frågor, som bör vara kommungemensamma.
Så förhåller det sig med frågor som till sin karaktär är av strategisk betydelse eller därför att det är praktiskt
och personalpolitiskt nödvändigt att kommunen uppträder i en sammanhållen och enhetlig arbetsgivarfunktion.
I vårt förslag har vi utgått från att till frågor av sistnämnda slag ska hänföras



beslut om stridsåtgärder eller
uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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Det kan tänkas föreligga ett intresse för kommunen att låta även andra ärenden än dem som nyss angetts
falla under förevarande kategori, exempelvis frågor beträffande anställning eller lönesättning av vissa
arbetstagare, omplacering och förflyttning av personal eller rörande pensioner eller avtalsförsäkringar.
Väljer man denna lösning får man anpassa katalogen vad gäller styrelsen i motsvarande mån.
Även i de fall kommunen avser att låta vissa verksamhetsansvariga nämnder ha ansvar för den egna personalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för övriga nämnder, måste paragrafen justeras. Detta kan ske på så sätt att de nämnder som svarar för den egna personalpolitiken uttryckligen undantas
i paragrafen. Samtidigt måste befogenheterna skrivas in i nämndens reglemente.
Ett annat alternativ kan vara att vissa verksamhetsansvariga nämnder har ansvar för vissa delar av den egna
personalpolitiken. Detta måste på motsvarande sätt undantas i paragrafen och anges i nämndens reglemente.
Styrelsens skyldighet att, enligt paragrafen i vårt förslag, leda och samordna den övergripande personalpolitiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att förhandla och träffa kollektivavtal beträffande löne- och anställningsvillkoren för arbetstagarna vid nämnden.
När arbetsgivarbefogenheterna hos ett tidigare i kommunen befintligt centralt personalorgan överförs till en
verksamhetsansvarig nämnd, uppstår frågan om förhandlingsförfarandet i sådan rättstvist, som ska handläggas enligt lagen om rättegång i arbetstvister. Då ska huvudavtalet (KHA 94) och dess bestämmelser i Kap.
III om förhandling i rättstvist tillämpas.
Om befogenheterna att självständigt förhandla och träffa kollektivavtal lämnas till en verksamhetsansvarig
nämnd, följer därav att nämnden har befogenheten att föra lokala tvisteförhandlingar. Den verksamhetsansvariga nämnden måste anses inom sitt område ha övertagit rollen som ”kommunens förhandlingsorgan”
enligt nuvarande KHA. Därmed kommer en tvist som inte kunnat lösas vid en lokal förhandling att därefter
upptas direkt till central förhandling om sådan förhandling påkallas. Fullmäktige kan emellertid besluta, att
rätten att föra tvisteförhandlingar i rättstvister förbehålls eller sker i samråd med styrelsen eller särskild vald
personalnämnd.
UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner som
väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Kommentar: Uppföljningen är en mycket viktig del av en verksamhet. Även här har styrelsen fått ett
särskilt uppdrag. Styrelsen förutsätts utnyttja den rätt till information som 6 kap. 12 § KL medger.
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I första och andra punkten åläggs styrelsen att på ett övergripande plan övervaka att nämnderna fullgör och
följer upp sina verksamheter. I exemplet har också föreskrivits att kvalitetskraven ska följas upp. I KL finns
inget krav på att fullmäktige ska ställa upp kvalitetskrav. Där talas enbart om mål och riktlinjer. I detta förslag har vi valt att även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet innebär i de olika kommunala tjänsterna. Detta kan göras i de program som fullmäktige enligt 5 kap. 3 § KL
måste anta för varje mandatperiod.
I tredje punkten handlar det om att på ett övergripande plan följa hur den interna kontrollen fungerar.
Punkten ska läsas ihop med 3 §.
Fjärde punkten tar sikte på den återrapporteringsskyldighet som framgår av 6 kap. 15 § KL. Här förutsätts
att styrelsen från övriga nämnder får in rapporter, så att styrelsen kan avge en samlad rapport till fullmäktige. Detta framgår av 1 § i reglementet. I punkten anges att rapportering ska ske två gånger per år. Det är
vanligt att styrelsen, utöver de krav som ställs i lagen (1997:614) om kommunal redovisning, gör ytterligare
ekonomisk rapportering till fullmäktige. Det kan vara bokslutsprognoser eller budgetuppföljningar.
Femte punkten tar sikte på rapportering av verksamheten som sker genom avtalssamverkan enligt 9 kap. 37
§ KL. Lagen uppställer inga formkrav på hur rapporteringen ska ske, utan utrymme finns för att anpassa
uppföljningen/rapporteringen till lokal styrmodell. Se vidare prop. 2017/18:151 s.42 och s.59.
Sjätte punkten tar sikte på uppföljningen av verksamhet som bedrivs av privata utförare. I 5 kap. 3 § och 10
kap. 8-9 §§ KL finns krav på att en kommun, när man lämnat över vården av en kommunal angelägenhet
till en privat utförare, ska kontrollera och följa upp verksamheten. Det finns också ett krav att fullmäktige
för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare. Bestämmelserna ifråga tar sikte på när verksamheter lagts ut på entreprenad
(se definitionen på privat utförare i 10 kap. 7 § KL). Bestämmelserna gäller således inte enskilda huvudmän, exempelvis fristående skolor.
Sjunde punkten grundar sig på 5 kap. 35 § KL. Där framgår att en motion bör beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Genom femte punkten säkerställer fullmäktige
att man regelbundet får information om ej färdigbehandlade motioner, så att man kan ta ställning till den
fortsatta hanteringen.
SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
Kommentar: Bestämmelsen ifråga grundar sig på 6 kap. 15 § KL. Styrelsen får genom bestämmelsen processbehörighet i alla mål eller ärenden, om inte någon annan nämnd exempelvis genom lag eller reglemente
är utsedd att göra det. Detta följer exempelvis av 10 kap. 2 § SoL (2001:453).
Bestämmelsen ger också som utgångspunkt styrelsen rätt att yttra sig i mål om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut. Detta är en praktisk lösning med hänsyn till att fullmäktige inte sammanträder så ofta.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
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Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över
beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning
och art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Kommentar: Enligt 2 kap. 2 § LEH ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd. Styrelsen är i
det här reglementet utsedd att vara krisledningsnämnd. Detta innebär att kommunstyrelsen får de befogenheter som följer av 2 kap. LEH. Observera dock att annan nämnd kan vara krisledningsnämnd om fullmäktige så beslutat.
Enligt 2 kap. 3 § LEH bedömer ordföranden i krisledningsnämnden när en extraordinär händelse medför att
nämnden ska träda i funktion, och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om ordföranden har förhinder träder
vice ordföranden i dennes ställe. Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder kan alltså inte
nämnden träda i funktion. Därför bör det i reglementet tas in en bestämmelse som innebär att krisledningsnämnden skall sammankallas på begäran av en enskild ledamot, med följd att nämnden då kollegialt kan
besluta om att den skall träda i funktion.
Krisledningsnämnden får fatta beslut och kan ta över hela eller delar av verksamhetsområden från andra
nämnder vid extraordinär händelse. Det har dock visat sig svårt att i reglemente på förhand närmare ange i
vilka fall krisledningsnämnden ska ha rätt att ta över beslutanderätten. Det är därför vanligt att man använder sig av den skrivning som finns i andra stycket.
Krisledningsnämnden ska inte vara av permanent natur. När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd,
2 kap. 4 § LEH. Kommun- och landstingsstyrelse samt fullmäktige kan också besluta om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, 2 kap. 6 § LEH.
FJÄRDE STYCKET
Enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146) har en kommun rätt att utse minst en ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. Denna uppgift har lagts på styrelsen.
FEMTE STYCKET
Stycket är av upplysningskaraktär och redogör enbart vilka lagar som gäller vid krig eller krigsfara.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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Kommentar: Det ska enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd finnas en arbetslöshetsnämnd i varje
kommun. Styrelsen är arbetslöshetsnämnd om fullmäktige inte tillsatt en särskild arbetslöshetsnämnd eller
uppdragit åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd.
ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
Kommentar: Styrelsens roll som arkivmyndighet framgår av arkivlagen (1990:782). Styrelsen är arkivmyndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företagens arkiv.
ANSLAGSTAVLA OCH WEB BPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
2017 år kommunallag innehåller stora förändringar när det gäller kommunens anslagstavla. Anslagstavlan
ska nu finnas på kommunens webbplats och den ska vara särskiljbar från det övriga innehållet på webbplatsen. Vidare har 1970 års lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävts. Enligt den lagen ansvarade styrelsen för anslagstavlan. Det har alltså nu blivit nödvändigt att i reglemente bestämma vilken
nämnd som ska ansvara för anslagstavlan. Vi har valt att lägga ansvaret på styrelsen. I 8 kap. 10 § andra
och tredje stycket KL har tagits in bestämmelser som i huvudsak motsvarar 1970 års lag. Ansvaret för tavlan omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att tillföra tavlan underrättelser, tillkännagivanden och kungörelser av olika slag. Tavlan har alltjämt en rättslig funktion i det att
klagotiden för vissa beslut är knuten till tillkännagivandet/kungörelsen och att kommunala normer anses ha
kommit till allmänhetens kännedom vid offentliggörandet på anslagstavlan. Se även SKL:s cirkulär 13:26
om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
ANDRA STYCKET
Styrelsen får här det övergripande ansvaret för kommunens webbplats. Det blir därefter en organisationsfråga hur man ska samordna de olika delarna av hemsidan. Att styrelsen ges det övergripande ansvaret för
webbplatsen innebär också att styrelsen bör vara personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs på webbplatsen.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på 8 kap. 13 § KL. Där har införts ett krav på en kommunal författningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL gäller enbart föreskrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet dock även andra typer av dokument. Avsikten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen får styrelsen ett övergripande
ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrelsen vilka ändringar som ska göras, se 41 § i detta reglemente. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA B ESTÄMMELSER

UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Kommentar: Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. Nämnderna beslutar även enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor
som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. De ska också enligt 6 kap. 3 och 4 §§ KL besluta i
ärenden som fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda fullmäktiges ärenden inom sitt ansvarsområde
och se till att fullmäktiges beslut verkställs. Paragrafen i reglementet är en påminnelse för nämnden om vad
som gäller enligt KL.
En nämnd kan också få ett uppdrag inom ramen för ett finansbemyndigande enligt 5 kap. 4 § KL. Ett
finansbemyndigande är ett ramanslag som fastställs antingen i samband med budget eller i samband med
att annat anslag beviljas. Finansbemyndiganden brukar inte anges i reglementet, eftersom detta då skulle
behöva ändras varje gång ett finansbemyndigande beslutas.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
Kommentar: Paragrafen knyter mycket nära an till föregående paragraf. Nämnderna har enligt 6 kap. 6 §
KL ett verksamhetsansvar. Detta innebär bl.a. att organisationen måste vara tillfredsställande och ändamålsenlig. Med tanke på att KL i hög grad syftar till målstyrd verksamhet, åligger det varje nämnd att se till att
organisationen möjliggör att fullmäktiges mål uppfylls. Varje nämnd måste också se till att av fullmäktige
fastlagd styrmodell för verksamheten och ekonomin kan tillämpas. Enligt 5 kap. 1 § KL är det dock fullmäktiges sak att på en mer övergripande nivå fastställa organisationen i kommunen.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personal-frågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i
detta reglemente.
Kommentar: Paragrafen reglerar personalansvarsfrågor. I exemplet har ansvaret för den löpande personalhanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 6 kap. 3 § KL. Hit hör också anställningsfrågor (förutom förvaltningschefen). Vissa frågor har vi dock funnit det lämpligare att koncentrera till styrelsens ansvarsområde. Detta gäller mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivavtal, att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt att besluta om stridsåtgärd. Se också kommentaren till 8 § i detta reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt
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artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
Kommentar: Enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, är den personuppgiftsansvarig som ensam
eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter. Styrelsen
kan ges i uppgift att samordna arbetet med rekrytering av dataskyddsombud för övriga nämnder. Varje
nämnd måste dock själv fatta beslut om vem som ska vara dataskyddsombud i dess verksamhet. Vi föreslår
att styrelsen bör ha personuppgiftsansvaret för den behandling av personuppgifter som kan förekomma i
fullmäktige och dess beredningar. Skälet är främst att med personuppgiftsansvaret följer ett stort antal
beslut och åtgärder som av praktiska skäl inte bör ligga på fullmäktige utan hanteras inom förvaltningen.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORT ERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
Kommentar: KL bygger i hög grad på målstyrd verksamhet. Fullmäktige måste få information för att se
hur verksamheten förlöper i kommunen. Detta gäller såväl verksamhet som ekonomi. Detta förutsätter för
styrelsens och nämndernas del en noggrann uppföljning av de egna verksamheterna.
I KL och indirekt i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning finns bestämmelser om återrapportering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning som styrelsen/nämnden ska göra.
FÖRSTA STYCKET
Här åläggs styrelsen/nämnden att följa upp sin verksamhet.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Detta stycke tar sikte på dels allmän återrapportering av hur verksamheten fullgjorts, dels den återrapporteringsskyldighet som följer av 6 kap. 5 § KL. Den allmänna återrapporteringen finns inte reglerad i KL, men
får anses följa av det verksamhetsansvar som nämnderna har enligt 6 kap. 6 § KL. Ordet ”uppdrag” tar sikte
på det materiella uppdrag nämnden fått. Rapporteringsskyldigheten omfattar med andra ord inte formella
krav, som t.ex. formalia kring sammanträden. I 6 kap. 5 § KL föreskrivs rapporteringsskyldighet över hur
delegerade uppdrag har utförts (5 kap. 2 § KL) samt över uppdrag som lämnats genom finansbemyndigande
(5 kap. 4 § KL).
I bestämmelsen anges att återrapportering ska ske två gånger per år. Många gånger kan det vara ändamålsenligt att samordna återrapporteringen enligt första stycket med de krav på delårsrapport och årsredovisning
som framgår av lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Det måste dock på lokal nivå bestämmas hur
återrapporteringen från respektive nämnd ska ske utöver de regler som framgår av denna lag.
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Av 6 § framgår att det åligger styrelsen att upprätta årsredovisning och delårsrapport enligt gällande regelverk.
FJÄRDE STYCKET
I KL saknas bestämmelser om frekvens, volym och kvalitet på redovisningen enligt första stycket. Det
åligger fullmäktige att fastställa närmare riktlinjer om detta. Enligt förarbetena 2 ska rapporteringen avse en
redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts och alltså inte någon
redogörelse för hur enskilda ärenden handlagts.
Redovisningen lämnas till styrelsen, som samordnar de olika nämndernas redovisningar och rapporterar till
fullmäktige. Se också 9 §.
I de fall man valt att ha en krympt nämndorganisation, kan man lägga beredningen av rapporteringen till
fullmäktige på utskott eller på särskilt tillsatta beredningar.
FEMTE STYCKET
Rapporteringsskyldighet åvilar även vissa nämnder enligt speciallagstiftning. Som exempel kan nämnas 16
kap. 6 h § SoL (2001:453) och 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS.
SJÄTTE STYCKET
Här erinras om att särskilda regler om återrapportering för kommunstyrelsen finns i x §. Det handlar om
sådana beslut som fattats med stöd av 6 kap. 8 § KL (förstärkt roll för kommunstyrelsen). Denna bestämmelse kan utelämnas om styrelsen inte fått någon förstärkt roll. Stycket har därför satts inom parentes.
INFORMATION OCH SAMR ÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Paragrafen utgör ett slags påbyggnad till den rätt till information som styrelsen enligt 6 kap. 12 § KL har
gentemot övriga nämnder, beredningar och anställda. Här har fullmäktige föreskrivit en utvidgad informationsskyldighet för alla nämnder. Syftet med bestämmelsen är att samordningen mellan de olika nämnderna
ska påskyndas, så att inte all information ska gå genom styrelsen.
Orden ”som de behöver i sin verksamhet” tar sikte på att det ska finnas en konkret anledning till varför informationen måste hämtas in. Det är alltså inte fråga om något slentrianmässigt informationslämnande. En
viktig begränsning är också att sekretesskyddade uppgifter inte får lämnas ut. Detta följer av 6 kap. 5 §

2

Prop. 1990/91:117 sid. 160.
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OSL. Denna bestämmelse ålägger myndigheterna att lämna för dem tillgängliga uppgifter till varandra,
under förutsättning att inte sekretess råder eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.
Observera också att utskott inte har någon skyldighet att lämna information. Utskotten brukar antingen vara
ett beredande organ till sin nämnd eller fatta beslut efter delegation från nämnden. Delegerad beslutsrätt
brukar ofta avse individärenden, där behov av information över nämndgränserna inte föreligger.
ANDRA STYCKET
Detta stycke ålägger nämnderna att samråda med varandra. Även denna bestämmelse har till syfte att höja
effektiviteten i kommunen. Inte heller här omfattas utskotten.
TREDJE STYCKET
Stycket är en påminnelse om den reglering av s.k. brukarsamråd, som regleras i 8 kap. 3 § KL. Paragrafen i
KL saknar enligt vår mening direkta rättsverkningar, varför regeln i reglementet har utformats som en ”börregel”.
I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 7 kap. 7 § KL finns regler om s.k. villkorad delegering. Detta innebär att en nämnd som delegerar till anställd får uppställa villkor som innebär att de som
utnyttjar nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig innan beslutet fattas. Föreskrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen, inte i reglementet. Möjligheten till villkorad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORG AN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Fullmäktige utnyttjar i denna paragraf sin rätt att enligt 8 kap. 4 § KL besluta att en nämnd får uppdra åt ett
självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning.
Reglerna om självförvaltningsorgan tillkom år 1994. De har företrädesvis använts inom skolans område.
För vidare läsning hänvisas till Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011, SKL Kommentus
Media.
I exemplet har också fullmäktige utnyttjat möjligheten i 8 kap. 4 § KL att låta nämnden delegera vissa ärenden/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.
ANDRA STYCKET
Det är enligt 8 kap. 5 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för självförvaltningsorganet. I denna ska självförvaltningsorganets uppgifter anges, liksom antalet ledamöter och ersättare samt hur
dessa utses. Arbetsformerna ska också läggas fast, dvs. hur kallelse ska ske, protokollföring, anmälan till
nämnden etc.
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MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Stycket motsvarar 6 kap. 34 § KL. Rätten för en nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 32 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäktige.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Enligt 6 kap. 34 § KL ska styrelsen/nämnden minst en gång om året dels informera om de beslut som fattats
i ärendena, dels informera om vilka ärenden som inte avgjorts inom ett år från det att ärendet väcktes i fullmäktige. Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är att motverka att medborgarförslag glöms bort. I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje fullmäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskrivningsbeslut.
När det gäller ärenden i vilka beslut inte fattats inom ettårsfristen, ska dessa avrapporteras två gånger per år.
Fullmäktige ska då också informeras om varför ärendet inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Det är alltid av värde för förslagsställaren att hållas underrättad om hur medborgarförslaget framskrider.
Genom aktuell bestämmelse ska förslagsställaren som huvudregel få veta när ärendet är färdigberett för beslut.
Förslagsställaren kan ha ett intresse av att få närvara vid sammanträdet där beslut fattas i ärendet. En sådan
rätt kan ges av styrelsen/nämnden om fullmäktige medgett detta.3 Det är frivilligt för fullmäktige att medge
närvaro. I förslaget till reglemente har vi valt att ta in två alternativa skrivningar när det gäller närvarorätt. I
sista hand är det dock styrelsen/nämnden själv som avgör om närvaro ska tillåtas, antingen generellt eller i
varje enskilt fall.

3

6 kap. 25 § KL.
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Alternativ 1 innebär att förslagsställaren ges möjlighet att delta i debatten i nämnden och även att själv få
yttra sig.
Alternativ 2 innebär att förslagsställaren enbart har närvarorätt när ärendet behandlas.
En förslagsställare kan aldrig medges rätt att delta vid beslutsfattandet. Närvarorätten kan avse såväl beslut
som ingår som ett led i beredningen inför fullmäktige, som slutliga beslut som styrelsen/nämnden fattar i
anledning av medborgarförslag.
ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
Kommentar:
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Styckena motsvarar vad som framgår av 6 kap. 23 § KL. En precisering har dock gjorts att en begäran om
extra sammanträde ska ske skriftligen med uppgift om det som önskas behandlas på det extra sammanträdet. Detta tillägg har gjorts för att motverka att extra sammanträden hålls i onödan. KL innehåller dock
inget sådant krav.
Ordföranden har beslutsrätten när det gäller att bestämma tiden för extra sammanträde. I reglementet föreskrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möjligt” tar exempelvis sikte på att det ibland på grund av brådska inte är möjligt att avvakta samråd med alla.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Ordföranden har rätt att, om särskilda skäl föreligger, besluta att ett sammanträde ska ställas in eller flyttas
till annan dag. Denna rätt omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras på en dag. Särskilda skäl kan exempelvis vara att antalet ärenden är litet.
Ordförandens beslutanderätt gäller bara fram till dess att sammanträdet inletts. När väl mötet börjat är det
styrelsen/nämnden som beslutar om detta.
Om ett sammanträde ställs in eller flyttas ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas
om beslutet. Hur underrättelsen ska ske får anpassas till rådande omständigheter. Det måste dock ske på ett
ändamålsenligt sätt.
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KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas
varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast … dagar
före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Kommentar: KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i nämnderna. I förtydligande syfte har därför några bestämmelser lagts in.
FÖRSTA STYCKET
I första stycket anges ordförandens ansvar för att kallelse utfärdas. I praktiken ombesörjer normalt en anställd uppgiften på ordförandens ansvar. Om inte ordföranden kan kalla till sammanträde fullgörs uppgiften
av vice ordföranden. I sista hand åvilar ansvaret ålderspresidenten.
ANDRA STYCKET
I andra stycket föreskrivs att kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska även skickas till alla ersättare, oavsett om dessa tjänstgör eller inte. Detta följer av 6
kap. 17 § andra stycket KL.
TREDJE STYCKET
Här regleras hur kallelse ska ske. Det blir allt vanligare att nämnderna vill tillämpa ett system med elektroniska kallelser, varför utgångspunkten är att kallelse sker elektroniskt.
Innan styrelsen/nämnden använder sig av ett sådant förfaringssätt ska fullmäktige enligt vår bedömning
dock först besluta att kallelse och utskick får ske elektroniskt. Så har skett i det här exemplet. Utfallet på
bedömningen av lämpligheten med elektronisk kallelse blir olika beroende på vilken nämnd reglementet
rör. I nämnder med hög frekvens av sekretesskyddade uppgifter kan systemet med elektroniska kallelser
vara olämpligt. En förutsättning för elektroniska kallelser är också att samtliga ledamöter och ersättare har
tillgång till tillräcklig snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De ledamöter som inte har detta måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade med vanlig
post.
Det får på lokal nivå bestämmas hur långt i förväg kallelsen ska skickas. Med ”annan förtroendevald” avses
en sådan förtroendevald som enligt fullmäktiges beslut enligt 4 kap. 28 § KL fått en s.k. insynsplats i styrelsen/nämnden.
FJÄRDE STYCKET
Detta är en ”ventil” av innebörd att en kallelse i särskilda fall får ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Det kan handla om att ett extra sammanträde sätts ut där inte tidsfristen för kallelse kan hållas. Fjärde
stycket möjliggör också att kallelse i vissa fall kan ske per telefon.
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FEMTE STYCKET
Stycket reglerar vilka handlingar som ska bifogas kallelsen. Det är ordförandens sak att avgöra vilka handlingar som ska vara med. Det finns alltså inget krav på att föredragningslista och ärendehandlingar bifogas.
I praktiken brukar emellertid så ske. I en del fall kan mängden handlingar vara stor. Det kan då vara praktiskt att begränsa utskicket. Det kan också vara så att handlingarna till stora delar omfattas av sekretess. Då
kan en viss försiktighet vara påkallad. Ett alternativ kan då vara att ledamöterna bereds tillfälle att hos kommunen ta del av beslutsunderlaget.
Vid elektroniska utskick ställer sig saken annorlunda. Då är mängden handlingar inte i sig något skäl för att
inte göra utskicket. Men det kan också ibland vara försvårande för ledamöterna att förbereda sig för sammanträdet om en väldigt stor mängd handlingar skickas ut.
Även om skyldigheten att skicka med handlingar är utformad som en ”bör- regel”, är handlingsfriheten i
många fall begränsad för ordföranden. I ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens (2017:900) finns
särskilda regler om handläggningen. 4 Bristfälligt underlag kan leda till att ärendet bordläggs eller återremitteras till förvaltningen, med fördröjning som följd. Detta kan föranleda JO-kritik.
Ordföranden ansvarar också för att eventuellt i samråd med presidiet i övrigt ta fram en föredragningslista.
Detta framgår inte av KL. Ordföranden förutsätts vara länken mellan förvaltningen och nämnden. Ordföranden har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämnden som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 20 § KL). Något beslut i ärendet behöver dock inte ske vid detta sammanträde.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄ DEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
Kommentar: Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/
nämnden beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 25 § KL
SAMMANTRÄDE PÅ DISTA NS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Enligt 6 kap. 24 § första stycket KL ska fullmäktige i reglemente besluta i vilken utsträckning ledamöter får
delta i nämndens sammanträden på distans. I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för
att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta markerar att distanssammanträden i första hand ska vara

4

Exempelvis 9 § FL första stycket som anger att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
Reglemente för styrelse och nämnder

40

481
ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan handla om att någon ledamot på grund av
långa avstånd har svårt att komma till sammanträdet, att ett ärende brådskar, eller att föredragningslistan är
så kort att den inte motiverar ett vanligt sammanträde.
Regeln är utformad som en frivillig möjlighet för nämnden att besluta om sammanträden på distans. I
nämnder där många uppgifter omfattas av sekretess, kommer sannolikt inte distanssammanträden förekomma lika ofta som i andra nämnder.
En särskild fråga när det gäller distanssammanträden är hur man ser till att inte obehöriga kan höra vad som
sägs och se det som visas på bild. I propositionen anvisas att ordföranden genom frågor till distansdeltagaren ska försäkra sig om att så inte sker. 5 Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del på ärendets art.
En tänkbar lösning kan vara att kommunen på platser utanför centralorten låter iordningställa särskilda
lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om ledamot önskar närvara på distans. Ordföranden måste
få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om ersättare ska kallas in. Av praktiska skäl föreskrivs att anmälan ska göras till kansliet. Kansliet förutsätts snabbt vidarebefordra anmälan
till ordföranden. Om föredragningslistan innehåller valärende eller ärende om anställning kan närvaro på
distans inte tillåtas, eftersom man i dessa fall ska ha sluten omröstning vid eventuell votering (5 kap. 54 §
KL).
TREDJE STYCKET
Här anges att styrelsen och nämnderna får besluta om närmare riktlinjer om distanssammanträden. 6 En särskild fråga är huruvida närvaro på distans är möjlig även i utskott. Lagens förarbeten innehåller ingenting i
ämnet. Den omständigheten att det krävs ett fullmäktigebeslut för att närvaro på distans ska få ske i nämnderna, och att närvaro på distans är ett komplement till fysisk närvaro skulle kunna anses tala mot att även
utskotten omfattas av möjligheten. Å andra sidan står ingenstans i lagen att det inte är tillåtet. Nämnderna
anses vidare ha en rätt att inom vissa ramar bestämma om nämndernas arbetsformer. Rättsläget får bedömas
som oklart.
En annan sak är att närvaro på distans inte i praktiken blir aktuell så ofta i utskotten, eftersom man i stor
utsträckning hanterar individärenden.
NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar.
Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar
det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

5

Prop. 2013/14:5 s. 36.

6

Prop. 2013/14:5 s. 35.
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Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Här regleras s.k. insynsplatser i styrelse och nämnd enligt 4 kap. 28 § KL. Denna paragraf ger fullmäktige
möjlighet att låta förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd rätt att få delta vid
nämnds sammanträde och delta vid överläggningarna, men inte i besluten.
Bestämmelsen är främst avsedd för heltidssysselsatta förtroendevalda med övergripande arbetsuppgifter
som saknar ordförandeuppdrag, för minoritetsföreträdare och för ordförande i styrelsen som inte är heltidssysselsatta.
ANDRA STYCKET
Andra stycket ger styrelsen/nämnden möjlighet att låta andra kategorier närvara vid sammanträde med
styrelsen/nämnden. Stycket har sin grund i 6 kap. 26 § KL. Den som kallats enligt detta stycke får inte
heller delta i besluten. Det kan i vissa ärenden vara viktigt att kunna låta anställda närvara. Det kan exempelvis röra avstängningsärenden i skolan eller återkallelse av serveringstillstånd. I ärenden mot enskild
måste nämnden vara uppmärksam på kommunikationsskyldigheten enligt förvaltningslagen (2017:900).
Framkommer nya uppgifter under sammanträdet kan som huvudregel ärendet inte avgöras utan att den enskilde fått yttra sig.
TREDJE OCH FJÄRDE STYCKET
Det kan vara praktiskt att medge även vissa anställda en rätt att närvara vid sammanträdena. Det kan gälla
exempelvis kommundirektör, förvaltningschef och kommunjurist. En praktisk ordning är att styrelsen/nämnden inför varje ny mandatperiod bestämmer omfattningen på närvarorätten.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
Kommentar: Fullmäktige bestämmer enligt 6 kap. 16 § KL hur många ledamöter det ska vara i styrelsen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter och ersättare inte understiga fem. I övriga nämnder bestämmer fullmäktige antalet ledamöter och ersättare. Färre än två ledamöter torde inte vara tillåtet.
I förslaget presenteras två alternativ. Alternativ 2 bygger på att fullmäktige i separat beslut bestämmer hur
många ledamöter en nämnd ska bestå av. Detta alternativ tar sikte på den möjlighet fullmäktige enligt 5
kap. 30 § KL har att under de år då val av fullmäktige förrättats i hela landet, ändra såväl mandatperiod som
antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning. Man kan alltså besluta om ändrat
antal ledamöter och ersättare innan man förrättar valet till nämnden. Med alternativ 2 slipper man då att
ändra i själva reglementet.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov
är beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.
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Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,

2.

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

3.

främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt

4.

representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Första stycket gäller generellt för styrelsen och övriga nämnder.
I första punkten ges ordföranden den närmast självklara rollen att leda styrelsens/nämndens sammanträden
och arbete. I denna roll ligger också en (oskriven) ordningsmakt. Ordföranden har en viktig roll att fylla
mellan sammanträdena. Ordföranden ska fungera som en viktig länk mellan förvaltningen, presidiet och
nämnden. Ordföranden måste hålla sig uppdaterad på vilka ärenden som är på väg upp, så att sammanträdesplanering kan genomföras. Ordföranden måste vidare hålla sig uppdaterad på innehållet i reglementet
för styrelsen/nämnden. Vid författningsändringar åligger det ordföranden att verka för att reglementet blir
ändamålsenligt och att nämnden tar ansvar för de frågor som lagts på nämnden.
I andra punkten erinras om ordförandens skyldighet att kalla till sammanträde. Punkten är delvis en upprepning av vad som anges i 24–25 §§.
I tredje punkten erinras om ordförandens skyldighet att vid behov kalla ersättare. Observera dock att även
de ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndernas sammanträden och ska underrättas om tid och
plats för sammanträdet, 6 kap. 17 § andra stycket KL. I detta reglemente föreskrivs att kallelse från början
ska skickas även till ersättarna (25 §). Vid förfall underrättas ersättaren om att denne ska tjänstgöra (34 och
35 §§). I förevarande punkt får ordföranden ett ansvar att formellt inkalla ersättare, dock under förutsättning
att tid medges.
I fjärde punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden vid behov är beredda när de tas upp i nämnden. KL föreskriver inget krav på beredning i nämnderna. Beredningens omfattning beslutas i stället ytterst
av nämnden.
En viktig inskränkning i undantaget från beredning är ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens
(2017:900) regler eller enligt speciallagstiftning. En grundtanke bakom förvaltningslagen är den ska bidra
till att myndigheterna får ett så korrekt beslutsmaterial som möjligt för sina beslut och därmed till att besluten blir riktiga i sak. Detta speglas i 9 § förvaltningslagen, som anger att rättssäkerheten inte får eftersättas.
Iakttar nämnden inte 9 § förvaltningslagen kan detta bl.a. bli en fråga för JO.
I femte punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden snarast tas upp vid sammanträde när ärendet
är färdigberett. KL innehåller förvisso inget skyndsamhetskrav. Annorlunda förhåller det sig med ärenden
där någon enskild är part i ärende enligt speciallag och där ärendet handläggs enligt förvaltningslagen.
Enligt 9 § förvaltningslagen ska sådana ärenden handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan
att rättssäkerheten eftersätts. Förvaltningslagen innehåller också regler om s.k. dröjsmålstalan (12 §). Detta
innebär att en överinstans kan förelägga en myndighet att avgöra ett ärende inom viss tid (49 §).
I sjätte punkten läggs ett övergripande uppföljningsansvar på ordföranden.
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Ordföranden ska vara en sammanhållande länk mellan förvaltningen och styrelsen/nämnden, så att styrelsen/nämnden får kontroll över att besluten verkställts.
ANDRA STYCKET
Andra stycket gäller enbart styrelsens ordförande.
Första och andra punkten är en följd av att styrelsens ledande roll och uppsiktsplikt över övriga nämnders
verksamhet enligt 6 kap. 1 och 11 §§ KL. Ordföranden är den som för styrelsens räkning mellan sammanträdena på politisk nivå ansvarar för att övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordförandeskapet. Styrelsens ordförande brukar vara kommunalråd på heltid, men behöver inte vara det.
Tredje punkten är en följd av det samordningsansvar som styrelsen har enligt 6 kap. 1 § KL.
I fjärde punkten ges styrelsens ordförande vissa representationsuppgifter.
Som framgår av texten kan styrelsen besluta om en annan lösning.
PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Begreppet presidium definieras vad gäller nämnderna i 6 kap. 21 § KL. Till skillnad från vad som gäller
fullmäktige, får nämndpresidier ha högst två vice ordförande. Presidiet utgör ett organ i KL:s mening.
En särskild fråga rör hur ett presidium ska väljas; genom en valhandling eller en och en. Förarbetena ger
ingen vägledning. Klart är att presidiet numera utgör ett organ i KL:s mening. Det är också klart att presidiet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proportionellt valsätt när det gäller presidiet. 7 Om valberedningen lämnat ett förslag på presidium och inga andra
förslag finns, torde valet kunna ske genom en valhandling. Föreligger däremot flera förslag bör ledamöterna väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste respektive andre vice ordförande kan vara beroende av vem som väljs till ordförande respektive förste vice ordförande.
Fullmäktige har även enligt 6 kap. 21 § andra st. KL getts möjligheten att ”välja ett nytt presidium”. Detta
kan ske om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten.
Innebörden är att om ordföranden i nämnden företräder ”fel” parti, ska hela presidiet väljas om, inte enbart
ordföranden. Tanken är att fullmäktige genom valet ska skapa ett nytt presidium med lämplig sammansättning, varvid alla posterna ska övervägas och väljas.

7

Jfr 5 kap. 58 § KL och 6 kap. 42 1 KL.
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ANDRA STYCKET
En fråga i lagen är vilka uppgifter presidiet i en nämnd ska ha. För fullmäktiges del anfördes i förarbetena
till 2014 års ändringar att det fanns behov av att kunna ge fullmäktigepresidiet en mer aktiv roll när det
gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrelsen. I 2017 års KL har dessutom
fullmäktiges presidium tilldelats uppgiften att bereda revisorernas budget, 11 kap. 8 § KL.
Vad gäller nämndpresidier har den ändringen gjorts i 2017 års kommunallag att styrelsen och nämnderna
kan delegera beslutanderätt till presidiet. Man bör i så fall fundera över gränsdragningen gentemot exempelvis ett arbetsutskott. Presidiets rätt att fatta beslut ska regleras i delegationsordningen.
Vid fastställandet av presidiets uppgifter bör man ta i beaktande vilken arbetsfördelning man vill ha mellan
presidiet och arbetsutskottet. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier definierades och blev ett organ var att man ville möjliggöra återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag vid ändrade
majoriteter i fullmäktige.
I stycket beskrivs presidiets uppgifter. Av lagens förarbeten 8 framgår att det för nämndernas del inte finns
ett lika framträdande behov av att beskriva presidiets uppgifter. Här har presidiet till-delats uppgiften att,
om ordföranden anser det behövs, biträda ordföranden med att planera och leda nämndens sammanträden.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Vid förfall för ordföranden, stadgar KL att vice ordförande ska träda in. Om även vice ordföranden har förfall, träder andre vice ordförande in. Första stycket reglerar situationen när ingen i presidiet kan delta i ett
helt sammanträde eller en del av ett sådant. I det läget får nämnden utse annan ledamot som ersättare för
presidieledamöterna. De två sista meningarna reglerar frågan om vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter fram till dess att valet förrättats.
ANDRA STYCKET
Andra stycket reglerar situationen när presidieledamöterna t.ex. på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt
uppdrag under längre tid. I det här reglementet har vi valt att reglera även vice ord-förandenas frånvaro, inte
bara ordförandens. För att klargöra att ordförandens ersättare inte enbart ska ta hand om själva sammanträdena, anges att ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
En särskild fråga vid långvarigt frånfälle är arvodet. Ordföranden är ju många gånger kommunalråd med
kommunalrådsarvode. Hur denna fråga ska lösas bör framgå av arvodesreglementet i kommunen.

8

Prop. 2013/14:5 sid. 53.
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KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Kommentar:
Första stycket
Kommunalråd definieras i 4 kap. 2 § KL. De kan även ha andra benämningar. I den här paragrafen har vi
valt att enbart använda ordet kommunalråd. Det står dock kommunen fritt att benämna dem på annat sätt.
Ett kommunalråd måste inte längre ha något annat politiskt uppdrag i kommunen. Av den anledningen presenteras här två alternativ till när kommunalråden utses. Enligt alternativ 1 väljs de efter det att styrelse/
nämnder valts. Detta alternativ passar när kommunalråden har andra uppdrag i kommunen. I alternativ 2
utnyttjas den nya regeln i 4 kap. 2 § andra stycket KL om att kommunalråd får utses på första fullmäktige
efter valet. Denna ordning har tidigare enbart varit förbehållen Stockholms kommun (borgarråd), men görs
nu generellt tillgänglig för alla kommuner och landsting.
Alternativ 2 tar sikte på situationen när kommunalråd inte har annat uppdrag.
ANDRA STYCKET
Det är mycket viktigt att fullmäktige bestämmer de olika kommunalrådens ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgifter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kommunen.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
Kommentar: Formerna för inkallande av ersättare regleras inte i KL. KL kräver att det av reglementet
framgår hur det ska gå till. I reglementet föreskrivs att kallelse alltid från början ska skickas till såväl ledamöter som ersättare. Ersättaren har alltså redan fått en formell kallelse när eventuella förhinder aktualiseras.
Vi har då valt att i stället kalla förfarandet med att kalla in er-sättaren att denne ska underrättas om att
denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.
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Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Kommentar:
Första stycket
Enligt 6 kap. 17 § första stycket KL ska fullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. I
första stycket har tagits in en regel motsvarande den för fullmäktige, 5 kap. 17 § KL.
Så snart en ledamot anmält förhinder åligger det ordföranden att kalla dit en ersättare.
ANDRA STYCKET
Stycket motsvarar regeln i 5 kap. 19 § KL och innebär att en ordinarie ledamot som inställer sig har företräde till tjänstgöring, oavsett om ersättare kallats in. Detta gäller också om ledamoten kommer för sent.
Lagen anger inte närmare hur inträdet ska gå till. Det är i många fall lämpligast att inträdet sker vid närmast
påföljande ärende. Annorlunda kan det förhålla sig när det gäller omfattande ärenden. Då kan det vara
lämpligt att den ordinarie ledamoten omgående får inträda under ärendets handläggning.
TREDJE STYCKET
I tredje stycket regleras den ordning i vilken ersättarna ska tjänstgöra. Om valet av ersättare inte skett proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra i den av fullmäktige bestämda turordningen. Om ingen turordning är
bestämd, kallas de in i den ordning de tagits upp i protokollet från fullmäktiges val. Om ersättarna utsetts
genom proportionellt val, gäller särskilda regler enligt 25 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
FJÄRDE STYCKET
Bestämmelsen har sin grund i 6 kap. 17 § tredje stycket KL. Fullmäktige är ålagt att besluta i vilken utsträckning ersättarna ska få delta i debatten och få sin mening antecknad till protokollet. I förarbetena till
KL framgår att ”det för vissa nämnder kan finnas behov av avvikande bestämmelser.” Det bör betyda att
fullmäktige kan bestämma rättigheterna olika för ersättare i skilda nämnder. Om fullmäktige inte gett ersättarna rätt att få sin mening antecknad i protokollet, torde ord-föranden ändå i ett särskilt ärende kunna
medge ersättaren denna rätt. Ersättaren kan dock inte kräva detta.
FEMTE STYCKET
I stycket regleras situationen att en annan ersättare, som står högre på turordningslistan, inställer sig efter
det att en annan ersättare börjat tjänstgöra. Regleringen bygger på att partiväxling – till skillnad från i fullmäktige – är tillåten. Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska nominera kandidater till nämnderna. Många gånger byggs koalitioner, där småpartier kan få ersättarplatser i
nämnder, trots att deras eget mandat inte räcker till. Här erbjuds tre olika alternativ.
Alternativ 1 motsvarar till innebörden den skrivning vi haft i vårt tidigare normalförslag till reglemente.
Den ger resultatet att en ersättare som börjat tjänstgöra som absolut huvudregel ska få fortsätta tjänstgöringen, även om en annan ersättare som står högre på turordningslistan dyker upp. Det är först om ”det
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etablerade majoritetsförhållandet” påverkas, som den nytillkommande ersättaren får tjänstgöra. Med detta
begrepp avses det i vårt förra reglemente använda uttrycket ”styrkebalansen mellan partierna”. På många
håll finns idag inga ”etablerade majoritetsförhållanden”. I dessa fall bör man välja något av de andra alternativen.
Alternativ 2 innebär att den första ersättaren ges förtur till tjänstgöring oberoende av turordningen, dock
bara om denne tjänstgör för sitt eget parti. Tjänstgör ersättaren för något annat parti, får alltså ersättaren avträda sin tjänstgöring för någon som står högre upp på turordningslistan.
Alternativ 3 innebär att en ersättare som börjat tjänstgöra alltid har företräde till tjänstgöring, oberoende av
om någon annan ersättare inställer sig. Fördelen med detta alternativ är att det är mycket enkelt att tillämpa.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNST GÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
Kommentar:
Första stycket
Regeln motsvarar i stort den reglering som finns för fullmäktige i 5 kap. 18 § KL.
ANDRA STYCKET
Om ersättare finns närvarande får en nämnd inte sammanträda med ”luckor” även om en ersättare från annat parti eller motsatta blocket måste inkallas. För att undvika partiväxling kan man i nämnderna tillämpa
ett system med växeltjänstgöring. Orden ”en gång” i respektive alternativ innebär att rätten till växeltjänstgöring endast får utnyttjas en gång.
Alternativ 1 tar sikte på att ”styrkebalansen påverkats” och överensstämmer med den skrivning vi hade i
tidigare utgåvor. Den skrivningen medför att den ordinarie ledamoten får växeltjänstgöra i mindre utsträckning än i alternativ 2, eftersom växeltjänstgöring enbart tillåts i de fall då ”styrkebalansen mellan partierna”
har påverkats. Detta begrepp kan vara svårtolkat i kommuner med oklara majoriteter.
Alternativ 2 föreskriver att det är tillåtet för en ledamot och en ersättare att tjänstgöra växelvis, men enbart
om ersättaren tillhör ett annat parti. Regeln medför att det går att växeltjänstgöra i alla situationer där ersättaren inte tillhör samma parti, oavsett om det påverkar den inbördes balansen inom blocket.
Alternativ 3 motsvarar den ordning som gäller i fullmäktige. Ledamoten får inte komma tillbaka om denne
avbrutit tjänstgöringen av annan orsak än jäv. Detta alternativ har fördelen att det är enkelt att tillämpa.
Vilken modell som ska tillämpas blir beroende av hur den politiska kartan ser ut (oklara majoriteter och
vågmästare).
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YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med
rättspraxis vad gäller rätten att ändra eller återta ett framställt yrkande.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
Kommentar: I 4 kap. 24 -26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad
som gäller vid omröstning och beslut. Enligt 4 kap. 25 § KL har en ledamot som grundregel rätt att avstå
från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Enligt 4 kap. 26 § KL är dock en nämndledamot som deltar i
handläggningen av ett ärende skyldig att rösta om ärendet rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Lokutionen ”där detta är möjligt” tar sikte på den situationen. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta,
när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras.
I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska
anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit i ett
beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket.
I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha
deltagit i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten
meddela vid uppropet att han eller hon avstår från att rösta.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Kommentar: Reservationsrätten regleras i 4 kap. 27 § KL och omfattar bl.a. ledamöter och tjänstgörande
ersättare i styrelsen och övriga nämnder. En förutsättning för reservationsrätt är att man deltagit i avgörandet. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation. I förslaget har därför tagits in en kompletterande föreskrift om detta.
Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 40 §). Vid omedelbar justering föreligger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen till reservationen också görs i omedelbar anslutning till sammanträdet.
En särskild fråga rör om ledamöter ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet i form av ett särskilt
yttrande. Någon sådan rätt finns inte enligt KL. Protokollet förs på ordförandens ansvar, varför denne i
första hand bör bestämma om det ska tillåtas. Om det blir aktuellt med särskilt yttrande ska begäran härom
göras innan sammanträdet avslutas. Yttrandet kan antingen tas in i själva protokollet eller som en bilaga.
Avfattningen av 5 kap. 67 § KL visar att kommunala protokoll ska vara kortfattade. Mot bakgrund härav
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och att långa protokoll kan bli oöverskådliga, förordar vi en restriktiv hållning till särskilda yttranden. Den
rättsliga statusen på dessa är dessutom oklar. De utgör inte reservationer, utan används många gånger enbart för att utveckla en ståndpunkt, kanske t.o.m. efter ett acklamationsbeslut. Om ordförandens bedömning
ifrågasätts, får nämnden ytterst avgöra om yttrandet ska tillåtas.
JUSTERING AV PROTOKO LL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
I fråga om nämndernas protokoll hänvisas i KL till motsvarande regler för fullmäktige (6 kap. 35 § andra
stycket KL). I 5 kap. 69 § KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdesdagen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bör därför tas in i varje reglemente för styrelsen och övriga nämnder.
I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte förskriver att ordföranden ska justera protokollet. Detta har dock förutsatts i förarbetena.9
ANDRA STYCKET
Stycket behandlar omedelbar justering. Detta förfarande kan tillgripas när man snabbt vill anslå bevis om
justering och verkställa ett beslut. En omedelbar justering får inte leda till oklarheter om innehållet i beslutet. För att en paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den därför redovisas skriftligt före justeringen.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
Kommentar: Genom den här bestämmelsen klargörs att respektive nämnd ansvarar för att kungörelse sker
inom ramen för nämndens ansvarsområde. Nämnden ska alltså se till att kungörelse sker på kommunens
anslagstavla. Därvid åligger det nämnden att underrätta styrelsen om ändringens innehåll. Det övergripande
ansvaret för anslagstavlan och författningssamlingen har styrelsen, se 14 och 15 §§ detta reglemente.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
Kommentar: Av 6 kap. 36 § KL följer att kommunen har frihet att reglera frågan om delgivning i reglemente eller särskilt beslut. Enligt bestämmelsen får alltid delgivning ske med ordföranden.

9

Prop. 1990/91:117 s. 193.
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Förslaget innebär att styrelsen/nämnden själv kan besluta om vem som ska vara behörig att ta emot delgivning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I annat fall får man enbart tilllämpa 6 kap. 36 § KL. Detta lämpar sig mindre väl med tanke på att delgivningar måste gå fort och smidigt.
När man beslutar med vilka personer delgivning får ske måste man göra ett val. En förvaltningschef inom
en nämnds område är normalt alltid lämplig att delges. Att utpeka ytterligare någon eller några personer är
också bra, så att man täcker upp exempelvis för semestrar. Observera dock att en föreskrift om att delgivning får ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyddade
uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes.
UNDERTECKNANDE AV HA NDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Kommentar: I KL finns inte begreppet behörig firmatecknare. Begreppet ”firmatecknare” står för en representationsrätt utåt, som inte behöver sammanfalla med beslutskompetensen hos personen ifråga. I ett
kommunalt organ kan ordföranden ha getts rätt att underteckna nämndens handlingar. Samtidigt är det fortfarande nämnden som har beslutskompetensen. Ett speciellt fall är när en beslutsrätt delegerats till någon.
Då kan beslutsrätt och rätten att underteckna handlingar sammanfalla.10
FÖRSTA STYCKET
Första stycket utgör huvudregeln för rätten att underteckna handlingar.
Stycket tar för det första sikte på ren verkställighet av ett fullmäktigebeslut, t.ex. skriva under ett avtal, vars
ordalydelse godkänts av fullmäktige. Den tar för det andra sikte på beslut som nämnden själv fattar och
som resulterar i att en skrivelse eller något annat ska undertecknas.
ANDRA STYCKET
Här ges styrelsen/nämnden möjlighet att fatta de beslut som rör undertecknande och kontrasignering som
man finner ändamålsenliga.
TREDJE STYCKET
Det kan vara praktiskt att ”firmateckningsrätten” sammanfaller med beslutskompetensen när ett beslut har
fattats med stöd av delegation. Det kan med fördel anges direkt i delegationsordningen hur ”firmateckningen” ska vara utformad. Vissa beslut kan dock vara av den karaktären att man av internkontrollskäl vill
att två personer ska skriva under. Ordalydelsen ger stöd för detta förfaringssätt. Delegation kan dock inte
ske till två tjänstemän i förening.

10

Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda, s. 89.
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UTSKOTT

11

44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Kommentar: Av 3 kap. 5 § KL följer att fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma om utskott ska finnas.
KL innehåller inte så många bestämmelser om utskott. Det kan därför vara bra att i någon mån reglera
arbetsformerna i reglementet.
När det gäller utskott måste man ta ställning till om det är fullmäktige eller respektive nämnd som ska besluta om utskott. Om fullmäktige inte tar in något om utskott i reglemente får nämnden besluta att utskott
ska finnas.
Begreppet utskott har reserverats för sådana organ inom nämnderna som är politiskt sammansatta. Ett utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Lagen (1992:339) om proportionellt valsätt gäller,
6 kap. 42 § KL. Ett utskott kan aldrig ges ställning som nämnd utan utskottet kan enbart svara för beredning av ärenden och fatta beslut med stöd av delegation från nämnden.
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Mer om utskott finns att läsa i Dalman, i Festskrift Sveriges Kommunaljuridiska Förening 100 år, 2015 sid. 9-18.
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FÖRSTA STYCKET
Här har fullmäktige med stöd av 3 kap. 5 § första stycket KL beslutat att ett arbetsutskott ska finnas i styrelsen. Styrelsen kan alltså inte avskaffa arbetsutskottet. I övrigt har fullmäktige överlåtit till styrelse och
nämnder att inrätta utskott.
Det finns inga regler i KL som reglerar hur många ledamöter/ersättare det ska vara i ett utskott. Antalet ersättare behöver inte heller vara lika stort som antalet ordinarie ledamöter. Som minimum bör ett utskott ha
tre ledamöter, eftersom ett udda antal ledamöter är att föredra. På det sociala området är dock tre ledamöter
för litet. Detta aktualiserades i ett JO-uttalande (1985/86 s. 278). Där bestod utskottet av tre ledamöter och
tre ersättare. Vid sammanträde hade en ledamot och alla ersättare förhinder. Utskottet fattade då beslut med
enbart ordförande och en ledamot, eftersom utskottet bedömdes kunna fatta beslut om mer än hälften av
ledamöterna var närvarande. I praktiken innebar detta enligt JO att delegation skett till en person (ordföranden med utslagsröst), vilket kom i konflikt med SoL:s bestämmelser.
En särskild fråga är huruvida man i förtid kan entlediga en ledamot i ett utskott. Frågan har inte belysts i
praxis.
Ledamöter i kommunala nämnder åtnjuter ett starkt skydd och kan inte utan vidare bli entledigade. 4 kap. 9
§ KL reglerar när en viss förtroendevald får entledigas. Den förtroendevalde ska ha valts av fullmäktige och
antingen ha vägrats ansvarsfrihet eller dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft.
En förutsättning för entledigande är att den förtroendevalde valts av fullmäktige. Nämndens ledamöter
skyddas därför av 4 kap. 9 § KL. Problemet med utskott är emellertid att utskottets medlemmar väljs av
nämnden bland ledamöterna och ersättarna, 6 kap. 42 § KL. De är således endast indirekt valda av fullmäktige. Detta skulle kunna tala för att utskottsledamöterna kan entledigas. Rättsläget är oklart.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att ledamöterna inom kretsen av ledamöter i utskottet ska välja en ordförande och en vice
ordförande. Mandattiden bestämmer utskottet självt.
TREDJE STYCKET
Här regleras den situationen att ordföranden blir förhindrad för en längre tid att fullgöra sitt uppdrag. En
ersättare för denne kan då utses inom kretsen av ledamöterna. Det är viktigt att man reglerar arvodesfrågan
vid längre tids bortovaro.
FJÄRDE STYCKET
Det finns ingen reglering kring ersättarnas närvaro i utskott. Många gånger används utskottet för att fatta
beslut med stöd av delegation i ärenden där sekretesskyddade uppgifter ofta förekommer. För att inte sprida
information i onödan kan det därför vara lämpligt att begränsa närvarorätten i så hög utsträckning som möjligt.
Nämnden bör vid valet av ersättare tänka på att besluta en inkallelseordning.
FEMTE STYCKET
Om utskottets ledamöter och ersättare inte utsetts vid proportionellt val, måste fyllnadsval förrättas vid förtida avgång. Om proportionellt val ägt rum, gäller i stället turordningen enligt valsedlarna.
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SJÄTTE STYCKET
Utskottet bestämmer vilka sammanträdestider som ska gälla. Det är också lämpligt att föra in regler om beslutsförhet. ”Hälften av ledamöterna” innebär att ledamöterna inklusive tjänstgörande ersättare ska uppgå
till minst halva utskottet.
Utskottet förutsätts fatta beslut i enlighet med reglerna för fullmäktige och nämnder, se 5 kap. 53-56 §§ KL.
SJUNDE STYCKET
När det gäller protokoll i beslutsärenden förutsätts utskottet följa 6 kap. 35 § KL i tillämpliga delar. Vid beredning av ärenden kan dokumentation ske genom att förslaget på uppdrag av utskottet redovisas i föredragningslistan till styrelsens/nämndens sammanträde.
ÅTTONDE STYCKET
Här föreskrivs att utskottet har en beredande funktion i förhållande till nämnden. Nämnderna avgör dock
ytterst själva omfattningen av beredningen.
Utskottet kan också uppträda som delegat. Detta regleras inte i reglementet, utan i delegationsordningen
som styrelsen/nämnden fattar beslut om. Där ska också anges i vilken utsträckning beslut ska anmälas till
styrelsen/nämnden, 6 kap 40 § KL. Utskottets beslutskompetens regleras då i delegationsordningen för
nämnden.

Reglemente för styrelse och nämnder

54

495

REGLEMENTE FÖR STYRE LSE OCH NÄMNDER

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder
regioner.

i kommuner och landsting/

Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Skriften har tagits fram av jurister med stor
erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-02-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019/324

§ 10 Beslut om revidering reglemente kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet
med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat samtliga nämnders
reglementen utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya
rekommendationer.
Förslaget har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden som 2020-0331 beslutade att lämna ett yttrande angående det reviderade reglementet.
I yttrandet har kultur- och fritidsnämndens gett förslag på ändringar.
Kommunledningsförvaltningen har genomfört ett flertal av de föreslagna
ändringarna:


Avdelning A § 1 Ett tillägg till punkten ”allmänkultur” under rubriken
”kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för”. Förtydligandet skulle
så innefatta: Allmänkultur inklusive kulturlokaler såsom Saga
teaterbiografen och Turbinhusön samt kulturarrangemang.
- Detta är tillagt.



Avdelning B röd § 12: text om arkiv har försvunnit utan att ersättas.
- De två första meningarna i § 12 har behållits, resten framgår av
arkivreglementet.



Avdelning C grön § 17: närvarorätt för kommunstyrelsens ordförande
och vice ordförande saknas
- Detta är tillagt.



Avdelning C grön § 25: nämnden är felstavat i sista meningen.
- Detta är rättat.



Avdelning C grön § 26: beslut är felstavat i sista meningen.
- Detta är rättat.



Avdelning C grön § 31: kontrasigneras av kommunchefen ersätts med
kontrasigneras av förvaltningschefen.
- Detta är ändrat.

Paragraferna är även ändrade i övriga nämnders reglementen då de tillhör de
gemensamma avsnitten.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nedanstående förslag har inte genomförts i förslaget. Efter förslagen finns
förklaring till varför ändringen inte föreslås.


Avdelning A § 2, punkt 3: ändra till fastställa priser istället för avgifter.
- Begreppet avgifter används i samtliga reglementen varför det får
vara kvar för likvärdighet.



Avdelning B röd § 5 punkt 2: här har skrivning om att svara på
motioner försvunnit utan att ersättas med ny text.
- Tillägg har gjorts i § 11 som omfattar detta, se nedan.



Avdelning B röd § 5 punkt 3: här har text om klimat-, miljö-,
tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och
folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning försvunnit utan att
ersättas med ny text.
- Punkten är flyttad och återfinns numera i § 8 p. 7.



Avdelning B röd § 9: här har skrivning om att svara på motioner
försvunnit utan att ersättas med ny text.
- Den inledande meningen om beredning av motioner och e-förslag
har lagts till i § 11. Däremot inte vilka slags beslut som nämnden
ska fatta eftersom detta har ändrats och på vilket sätt nämnden ska
besluta i motioner/e-förslag framgår i riktlinje för beredning av
motioner och e-förslag.



Avdelning B grön § 11: här saknas text om återrapportering till
kommunfullmäktige, som tidigare fanns om medborgarförslag.
- Ansvaret för återrapportering till kommunfullmäktige ligger på
kommunstyrelsen och inte nämnderna, varför ändringen inte gjorts.

De paragrafer ovan som är från de gemensamma avsnitten (§§ 11, 12, 17, 26,
27 och 31) har även ändrats i övriga nämnders reglementen.
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Förvaltningen har även gjort ett tillägg gällande personuppgiftsbehandlingar (§
5).
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente för kultur- och
fritidsnämnden i enlighet med upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut utan Runo Johanssons tillägg.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente kultur- och
fritidsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-28
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28/2020 ”Beslut om revidering av
reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2020-03-31.
 Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
 Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
 SKR:s underlag- Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.
Reservation
Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-28
Ärendenummer
2019/324

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente kultur-och
fritidsnämnden
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat samtliga nämnders
reglementen utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya
rekommendationer.
Förslaget har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden som 2020-0331 beslutade att lämna ett yttrande angående det reviderade reglementet.
I yttrandet har kultur- och fritidsnämndens gett förslag på ändringar.
Kommunledningsförvaltningen har genomfört ett flertal av de föreslagna
ändringarna:


Avdelning A § 1 Ett tillägg till punkten ”allmänkultur” under rubriken
”kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för”. Förtydligandet skulle
så innefatta: Allmänkultur inklusive kulturlokaler såsom Saga
teaterbiografen och Turbinhusön samt kulturarrangemang.
- Detta är tillagt.



Avdelning B röd § 12: text om arkiv har försvunnit utan att ersättas.
- De två första meningarna i § 12 har behållits, resten framgår av
arkivreglementet.



Avdelning C grön § 17: närvarorätt för kommunstyrelsens ordförande
och vice ordförande saknas
- Detta är tillagt.



Avdelning C grön § 25: nämnden är felstavat i sista meningen.
- Detta är rättat.



Avdelning C grön § 26: beslut är felstavat i sista meningen.
- Detta är rättat.



Avdelning C grön § 31: kontrasigneras av kommunchefen ersätts med
kontrasigneras av förvaltningschefen.
- Detta är ändrat.

Paragraferna är även ändrade i övriga nämnders reglementen då de tillhör de
gemensamma avsnitten.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Nedanstående förslag har inte genomförts i förslaget. Efter förslagen finns
förklaring till varför ändringen inte föreslås.


Avdelning A § 2, punkt 3: ändra till fastställa priser istället för avgifter.
- Begreppet avgifter används i samtliga reglementen varför det får
vara kvar för likvärdighet.



Avdelning B röd § 5 punkt 2: här har skrivning om att svara på
motioner försvunnit utan att ersättas med ny text.
- Tillägg har gjorts i § 11 som omfattar detta, se nedan.



Avdelning B röd § 5 punkt 3: här har text om klimat-, miljö-,
tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och
folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning försvunnit utan att
ersättas med ny text.
- Punkten är flyttad och återfinns numera i § 8 p. 7.



Avdelning B röd § 9: här har skrivning om att svara på motioner
försvunnit utan att ersättas med ny text.
- Den inledande meningen om beredning av motioner och e-förslag
har lagts till i § 11. Däremot inte vilka slags beslut som nämnden
ska fatta eftersom detta har ändrats och på vilket sätt nämnden ska
besluta i motioner/e-förslag framgår i riktlinje för beredning av
motioner och e-förslag.



Avdelning B grön § 11: här saknas text om återrapportering till
kommunfullmäktige, som tidigare fanns om medborgarförslag.
- Ansvaret för återrapportering till kommunfullmäktige ligger på
kommunstyrelsen och inte nämnderna, varför ändringen inte gjorts.

De paragrafer ovan som är från de gemensamma avsnitten (§§ 11, 12, 17, 26,
27 och 31) har även ändrats i övriga nämnders reglementen.
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Förvaltningen har även gjort ett tillägg gällande personuppgiftsbehandlingar (§
5).
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28/2020 ”Beslut om revidering av
reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2020-03-31.
 Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
 Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
 SKR:s underlag- Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med upprättat
förslag.
Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-31

Kultur- och fritidsnämnden

2019/113

§ 28 Beslut om revidering av reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Kultur- och fritidsnämnden får härmed tillfälle att yttra sig över det
uppdaterade reglementet. Yttrande ska inkomma till kommunstyrelsen senast
2020-03-31.
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare haft mycket lite lagstyrd verksamhet,
men på senare år har flera lagar tillkommit eller reviderats. Det är bra att detta
framgår tydligt i reglementet. Kultur- och fritidsnämndens övriga uppdrag och
ansvarsområden är tydligt formulerade i reglementet inklusive ansvaret för
folkhälsoverksamheten, som är kommunövergripande.
Ansvaret för Allmänkultur borde förtydligas genom att inkludera Saga
teaterbiografen, Konsthall & Turbinhusön, Bruksvilleparkens scen,
Siggestorpsstugan samt återkommande kulturarrangemang.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till nytt reglemente med
nedanstående förslag på ändringar:
 Avdelning A § 1 Ett tillägg till punkten ”allmänkultur” under rubriken
”kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för”. Förtydligandet skulle
så innefatta: Allmänkultur inklusive kulturlokaler såsom Saga
teaterbiografen och Turbinhusön samt kulturarrangemang.
 Avdelning A § 2, punkt 3: ändra till fastställa priser istället för avgifter.
 Avdelning B röd § 5 punkt 2: här har skrivning om att svara på
motioner försvunnit utan att ersättas med ny text.
 Avdelning B röd § 5 punkt 3: här har text om klimat-, miljö-,
tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och
folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning försvunnit utan att
ersättas med ny text.
 Avdelning B röd § 9: här har skrivning om att svara på motioner
försvunnit utan att ersättas med ny text.
 Avdelning B grön § 11: här saknas text om återrapportering till
kommunfullmäktige, som tidigare fanns om medborgarförslag.
 Avdelning B röd § 12: text om arkiv har försvunnit utan att ersättas.
 Avdelning C grön § 17: närvarorätt för kommunstyrelsens ordförande
och vice ordförande saknas
 Avdelning C grön § 25: nämnden är felstavat i sista meningen.
 Avdelning C grön § 26: beslut är felstavat i sista meningen.
 Avdelning C grön § 30: kontrasigneras av kommunchefen ersätts med
kontrasigneras av förvaltningschefen.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-03-31

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 27/2020 ”Beslut om
revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2020-03-17.
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående reglemente för kultur- och
fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-03-05.
 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden med röd (borttaget) och
grön (tillägg) text.
 SKR:s Reglemente för styrelse och nämnder - mars 2019.
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2019-12-18.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna
ovanstående yttrande angående reviderat reglemente för kultur- och
fritidsnämnden. I övrigt har nämnden inget att erinra mot förslaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna ovanstående yttrande
angående reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden. I övrigt
har nämnden inget att erinra mot förslaget.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Ärendenr:

KS 2019/324

Antagen:

KF 1998-06-15

Reviderad
senast:

KF 2020-

FÖRFATTNINGSSAMLING
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Antaget av kommunfullmäktige 1998-06-15. Ändringar antagna av kommunfullmäktige 2000-09-25, 2008-12-15, 2011-03-31, 2014-11-03,
2015-10-26, 2018-10-29 samt 2020-xx.

A Kultur- och fritidsnämndens uppgifter
§ 1 Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens uppgifter inom folkhälso-,
kultur-, fritids- och turismområdet. Nämnden ansvarar också för kommunens
relationer till, och utveckling av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter som hör till nämndens verksamhetsområde.
Nämnden är ansvarig nämnd för kommunala ärenden enligt spellagen
(2018:1138), bibliotekslagen (2013:801), museilagen (2017:563) och 5 kap. 12
§ socialtjänstlagen (2001:453, skuldsatta personer).
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för:


Beslut om stipendier inom nämndens verksamhetsområde.



Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar.



Öppen ungdomsverksamhet.



Inomhusbad.



Friluftsliv inklusive vandringsleder och fiskevårdsfrågor.



Besöksverksamhet såsom museum och Barnens hus.



Främjande av besöksnäringen.



Allmänkultur, inklusive kulturlokaler såsom Saga teaterbiografen och
Turbinhusön samt kulturarrangemang.



Handhavande och administration av kommunens konstsamling.



Handläggning och delaktighet i konstnärlig utsmyckning av byggnader
och offentliga platser.



Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska
planeringen.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:


Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
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Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
Dela ut ekonomiska bidrag till studieförbund och föreningar med verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna
gemensamma bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden
ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna
uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig
för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt
vad som angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 6 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
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§ 7 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller inte uppgifter
som omfattas av sekretess.
2) Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
§ 8 Förvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 9 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
§ 10 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska beredas så
att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
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När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. Nämnden får besluta att den som har väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när ärendet behandlas, men inte när beslut fattas.
§ 11 Personalansvar
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering.
Nämnden ansvarar vidare för styrning och ledning av personal, arbetsmiljö
och budget för personal.
§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga.
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C Kultur- och fritidsnämndens sammansättning och arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Nämnden består av sju ledamöter och fem ersättare som utses av fullmäktige.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
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§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 19 Ordföranden
Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att nämndens beslut verkställs.
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§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande,
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
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Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

13/14
516

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 32 Utskotten
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med tre ledamöter och tre ersättare. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst två ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
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För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
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Antaget av kommunfullmäktige 1998-06-15. Ändringar antagna av kommunfullmäktige 2000-09-25, 2008-12-15, 2011-03-31, 2014-11-03,
2015-10-26 samt 2018-10-29 samt 2020-xx-.

A Kultur- och fritidsnämndens uppgifter
§ 1 Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens uppgifter inom folkhälso-,
kultur-, fritids- och turismområdet. Nämnden ansvarar också för kommunens
relationer till, och utveckling av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter som hör till nämndens verksamhetsområde.
Nämnden är ansvarig nämnd för ärenden enligt lotterilagen (1994:1000) spellagen (2018:1138), och bibliotekslagen (2013:801), museilagen (2017:563)
och 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453, skuldsatta personer).
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för:


Fördela bidrag till studieförbund och föreningar inom kultur- och fritidsområdet.



Idrottshallar och – anläggningar.



Inomhusbad.



Vandringsleder.



Fiskevårdsfrågor.



Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar.



Ungdomscafé.



Besluta om stipendier inom nämndens verksamhetsområde.



Folkbibliotek.



Teaterbiografen.



Museum.



Främjande av besöksnäringen.



Konsthall och övrig verksamhet på Turbinhusön samt i Bruksvilleparken.



Allmänkultur.



Kommunens konstsamling.



Handlägga och vara delaktig i konstnärlig utsmyckning av byggnader
och offentliga platser.
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Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska
planeringen.



Stödjande av lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.



Leda och ha samordningsansvar för kommunens folkhälsoarbete.



Budget-, skuld- och konsumentrådgivning.



Beslut om stipendier inom nämndens verksamhetsområde.



Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar.



Öppen ungdomsverksamhet.



Inomhusbad.



Friluftsliv inklusive vandringsleder och fiskevårdsfrågor.



Besöksverksamhet såsom museum och Barnens hus.



Främjande av besöksnäringen.



Allmänkultur, inklusive kulturlokaler såsom Saga teaterbiografen och
Turbinhusön samt kulturarrangemang.



Handhavande och administration av kommunens konstsamling.



Handläggning och delaktighet i konstnärlig utsmyckning av byggnader
och offentliga platser.



Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska
planeringen.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:






Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
Dela ut ekonomiska bidrag till studieförbund och föreningar med
verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska, inom sina respektive sitt verksamhetsområden, följa vad som
anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att
nämnden ska fullgöra. Nämnden ska, samt verka för att fastställda mål uppnås
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för
att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig
för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt
vad som angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 5 Planering, uppföljning och redovisning
1) Nämnden ansvarar för övergripande delar, principiellt viktiga och avgörande frågor inom verksamheten samt anger riktlinjer och prioriteringar
inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar dessutom för
långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheten.
2) Nämnden ska till fullmäktige yttra sig över förslag, framställningar,
medborgarförslag och motioner. Nämnden ska bereda och besluta i de
medborgarförslag som fullmäktige har överlämnat för beredning och
beslut.
3) Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
4) Nämnden ska följa utvecklingen inom arbetsgivarområdena jämställdhet, mångfald, samverkan, lön, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa
samt arbetsrätt och personalförsörjning
5) Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem:
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till nämnden har fullgjorts.
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
6) Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.
§ 6 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 6 7 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen, nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller
inte uppgifter som omfattas av sekretess.
2) Nämnden ska samråda med styrelsen och/eller annan nämnd när dess
verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, bör den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
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7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.

§ 7 8 Ekonomisk förvaltning
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 8 9 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer samt mandattid.
§ 9 Motioner och medborgarförslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade medborgarförslag och motioner inom
tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren. Nämndens yttrande ska utmynna i ett förslag till kommunfullmäktige om
att avslå eller bifalla medborgarförslaget eller motionen. I de fall nämnden föreslår ett avslag på grund av att förslaget redan är genomfört, ska detta framgå av beslutet.
I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till nämnden att besluta om ett medborgarförslag gäller följande:
När ett medborgarförslag beretts färdigt och nämnden ska fatta beslut om
medborgarförslaget ska förslagsställaren underrättas. Nämnden får besluta att
den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men förslagsväckaren får inte närvara när beslut fattas.
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som kommit in
till fullmäktige under året och som inte slutbehandlats. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Styrelsen
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 10 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
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E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska beredas så
att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas. Nämnden får besluta att den som har väckt ett ärende genom eförslag får närvara när ärendet behandlas, men inte när beslut fattas.
§ 11 Personalansvar
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering.
Nämnden ansvarar vidare för styrning och ledning av personal, arbetsmiljö
och budget för personal.
§ 11 Personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga. Nämnden
ska redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en arkivförteckning.
Nämnden ansvarar även för att kontinuerligt rapportera eventuella uppdateringar eller revideringar gällande hur allmänna handlingar inom nämndens
verksamhetsområden hanteras, (bevaras och gallras) till styrelsen som är arkivmyndighet. Styrelsen upprättar därefter den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen.
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C Kultur- och fritidsnämndens sammansättning och arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Kultur- och fritidsnämnden Nämnden består av sju ledamöter och fem ersättare som utses av fullmäktige.
Kultur- och fritidsnämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Ordföranden kan, vid behov, besluta om att kalla nämnden till extra sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse och föredragningslista
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena samt
bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.
Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt
en lista över de ärenden som ska behandlas under sammanträdet.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
detta göras av den ledamot i nämnden som har flest tjänsteår i nämnden
bakom sig. Vid lika tjänsteår ska den äldste av dem utfärda kallelsen.
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När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 16 Beslutsförhet
För att nämnden ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i
avgörandet av ärendet om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
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§ 18 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 19 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Ersättare som inte tjänstgör under styrelsens sammanträde, har rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 20 Jäv eller annat hinder
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 21 19 Nämndens oOrdföranden
Nämndens oOrdföranden ska:
1) I egenskap av nämndens främste företrädare ha uppsikt över nämndens verksamhet.
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2) Se till att nämndens, och utskottets, ärenden behandlas utan onödigt
dröjsmål.
3) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
4) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och
ta initiativ i dessa frågor.
5) Främja samverkan mellan nämnden, styrelsen och övriga nämnder.
6) Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, under
konferenser och vid sammanträden om inte nämnden bestämmer annat i särskilda fall.
1)
2)
3)
4)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda.
5) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
6) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 22 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får den i nämnden med flest tjänsteår
fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. Vid lika tjänsteår ska den äldste av
dem fullgöra ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
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§ 23 Nämndens arbetsutskott
Nämndens arbetsutskott består av fem ledamöter och fem ersättare.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer eller på initiativ av ordföranden. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och inkallad ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskottet ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
Under utskottets sammanträden får ersättare närvara endast om en ledamot
är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den ordning
fullmäktige har beslutat. Om en ledamot eller ersättare, som inte har utsetts
via proportionellt val, avgår ska ett fyllnadsval förrättas så snart som möjligt.
§ 24 Utskottets uppgift
Utskottet ska
1) Bereda ärenden inför nämndens sammanträde, i den omfattning som
nämnden bestämmer.
2) Initiera ärenden som fordrar beslut av nämnden.
3) Besluta i ärenden som är delegerade till utskottet.
4) Besluta i brådskande ärenden.
§ 25 Närvarorätt för övriga
Kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande, och oppositionsrådet,
tillika kommunstyrelsens vice ordförande, har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får även medge att
annan ledamot i styrelsen närvarar vid nämndens sammanträden och deltar i
nämndens överläggningar om särskilda skäl föreligger. Den förtroendevalde
har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Rätten kan utnyttjas efter samråd med nämndens och kommunstyrelsens
ordförande.
Nämnden får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, annan nämnd
eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskilt sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Förslagsställare till ett medborgarförslag som överlåtits till nämnden får närvara vid behandlingen av ärendet men inte delta vid beslutet.
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§ 26 Justering av protokoll
Såväl nämndens som utskottens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagarvode betalas inte ut för protokolljustering.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Beslutet ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och anslås senast nästkommande arbetsdag
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motivera reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen måste lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Delegering av ärenden
Nämnden får uppdra åt presidiet, utskott, ledamot, ersättare eller anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss
grupp av ärenden. Delegaterna ska redovisas i en, av nämnden upprättad,
delegationsordning eller genom annat beslut i nämnden.
I följande slag av ärenden får beslutanderätt inte delegeras:
1) Ärende som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.
3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4) Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till nämnden.
5) Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Om beslutanderätt delegerats får ärendet ändå överlämnas till nämnden om
det finns särskilda skäl för detta.
Nämnden får delegera beslutanderätt till ordföranden eller annan ledamot i
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Vid handläggning av ärenden med stöd av delegerad beslutanderätt, gäller i
tillämpliga delar, vad som är föreskrivet för styrelsen i fråga om jäv, beslutsförhet, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering.
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Beslut som fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till styrelsen.
§ 29 Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämnden beslutat vara behörig.
§ 30 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd
som nämnden bestämmer. Nämnden får genom beslut uppdra åt annan/andra att verkställa undertecknandet.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 32 Utskotten
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med tre ledamöter och tre ersättare. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst två ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
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De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019/482

§ 11 Beslut om revidering reglemente social- och
omvårdnadsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för social- och omvårdnadsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Social- och omvårdnadsnämnden har yttrat sig över förslaget och har inte
något att erinra mot det.
Utifrån synpunkter från kultur- och fritidsnämnden har vissa ändringar gjorts i
förslaget i de delar som är gemensamma för samtliga nämnder. Dessa är
följande: tillägg i § 11 om motioner, tillägg av § 12 om arkiv, § 17 tillägg
närvarorätt, §§ 25 och 26 rättelse av felstavningar och § 31 ändring
kommundirektör till förvaltningschef.
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för social- och omvårdnadsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut utan Runo Johanssons tillägg.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente social- och
omvårdnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2020 ”Beslut om
yttrande avseende reviderat reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden”, 2020-02-18.
 Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden.
 Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Reservation
Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om reviderat reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Social- och omvårdnadsnämnden har yttrat sig över förslaget och har inte
något att erinra mot det.
Utifrån synpunkter från kultur- och fritidsnämnden har vissa ändringar gjorts i
förslaget i de delar som är gemensamma för samtliga nämnder. Dessa är
följande: tillägg i § 11 om motioner, tillägg av § 12 om arkiv, § 17 tillägg
närvarorätt, §§ 25 och 26 rättelse av felstavningar och § 31 ändring
kommundirektör till förvaltningschef.
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2020 ”Beslut om
yttrande avseende reviderat reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden”, 2020-02-18.
 Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden.
 Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för social- och omvårdnadsnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
Sändlista
SON
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Social- och omvårdnadsnämnden

2020/9

§ 16 Beslut om yttrande avseende reviderat reglemente för socialoch omvårdnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Social- och omvårdnadsnämnden bereds därför tillfälle att yttra sig över det
uppdaterade reglementet.
Förvaltningen har inget att erinra.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande angående reviderat reglemente”,
nämndsekreterare Henrik Lennartsson.
 Tjänsteskrivelse, ”Begäran om yttrande”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2019-12-18.
 Reglemente för social- och omvårdnadsnämnden
 Reglemente för social- och omvårdnadsnämnden med röd (borttaget)
och grön (tillägg) text
 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta avge yttrandet.
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att besluta avge yttrandet.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Ärendenr:

KS 2019/482

Antagen:

KF 1998-08-31

Reviderad
senast:

KF 2020-
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Antagen av kommunfullmäktige 1998-08-31, reviderad 2002-11-25,
2006-11-27, 2008-12-15, 2013-11-25, 2015-10-26, 2018-10-29 samt
2020-.

A Social- och omvårdnadsnämndens uppgifter
§ 1 Social- och omvårdnadsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som
i lag sägs om socialnämnd.
Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, kommunens
äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning, såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt
övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal socialpsykiatri.
Nämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg. I uppgiften
ingår utdelning av bistånd till enskilda och familjer, insatser riktade mot barn
och unga, ungdomsvård samt missbrukarvård.
Nämnden är även arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Social och omvårdnadsnämnden ansvarar vidare för:








Familjerättsfrågor och för att erbjuda familjerådgivning.
Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning samt arbetsförberedande insatser för personer som på grund av social problematik står långt ifrån arbetsmarknaden.
Stöd till personer som är akut hemlösa och till bostadslösa personer
med social problematik.
Stöd till brottsoffer.
Kommunens flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande
flyktingbarn.
Kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622) med undantag
av tillsyn av försäljning av folköl i butik.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:




Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
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Dela ut ekonomiska bidrag till föreningar med verksamhet inom
nämndens ansvarsområde.
Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna
gemensamma bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden
ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna
uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 6 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 7 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller inte uppgifter
som omfattas av sekretess.
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2) Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
§ 8 Förvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 9 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
§ 10 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska beredas så
att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas. Nämnden får besluta att den som har väckt ett ärende genom eförslag får närvara när ärendet behandlas, men inte när beslut fattas.
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§ 11 Personalansvar
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering.
Nämnden ansvarar vidare för styrning och ledning av personal, arbetsmiljö
och budget för personal.
§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga.
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C Social- och omvårdnadsnämndens sammansättning
och arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare som utses av fullmäktige.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
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§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 19 Ordföranden
Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att nämndens beslut verkställs.
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§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
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Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
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Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 32 Utskotten
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
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För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
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Antagen av kommunfullmäktige 1998-08-31, reviderad 2002-11-25,
2006-11-27, 2008-12-15, 2013-11-25, 2015-10-26 samt 2018-10-29.

A Social- och omvårdnadsnämndens uppgifter
§ 1 Social- och omvårdnadsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som
i lag sägs om socialnämnd. Nämnden ska svara för kommunens uppgifter om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och för den kommunala
hälso- och sjukvården.
Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, kommunens
äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning, såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt
övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal socialpsykiatri.
Nämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg. I uppgiften
ingår utdelning av bistånd till enskilda och familjer, insatser riktade mot barn
och unga, ungdomsvård samt missbrukarvård.
Nämnden är även arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Social och omvårdnadsnämnden ansvarar vidare för:








Familjerättsfrågor och för att erbjuda familjerådgivning.
Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning samt arbetsförberedande insatser för personer som på grund av social problematik står långt ifrån arbetsmarknaden.
Stöd till personer som är akut hemlösa och till bostadslösa personer
med social problematik.
Stöd till brottsoffer.
Kommunens flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande
flyktingbarn.
Kommunens uppgifter enligt alkohollagen (1994:1738 2010:1622) med
undantag av tillsyn av försäljning av folköl i butik.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:




Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
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Dela ut ekonomiska bidrag till föreningar med verksamhet inom
nämndens ansvarsområde.
Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska, inom sina respektive sitt verksamhetsområden, följa vad som
anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att
nämnden ska fullgöra. Nämnden ska, samt verka för att fastställda mål uppnås
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för
att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 5 Planering, uppföljning och redovisning
1) Nämnden ansvarar för övergripande delar, principiellt viktiga och avgörande frågor inom verksamheten samt anger riktlinjer och prioriteringar
inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar dessutom för
långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheten.
2) Nämnden ska till fullmäktige yttra sig över förslag, framställningar,
medborgarförslag och motioner. Nämnden ska bereda och besluta i de
medborgarförslag som fullmäktige har överlämnat för beredning och
beslut.
3) Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
4) Nämnden ska följa utvecklingen inom arbetsgivarområdena jämställdhet, mångfald, samverkan, lön, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa
samt arbetsrätt och personalförsörjning
5) Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem:
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till nämnden har fullgjorts.
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
6) Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.
§ 6 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 6 7 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen, nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller
inte uppgifter som omfattas av sekretess.
2) Nämnden ska samråda med styrelsen och/eller annan nämnd när dess
verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, bör den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
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7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.

§ 7 8 Ekonomisk fFörvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 8 9 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer samt mandattid.
§ 9 Motioner och medborgarförslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade medborgarförslag och motioner inom
tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren. Nämndens yttrande ska utmynna i ett förslag till kommunfullmäktige om
att avslå eller bifalla medborgarförslaget eller motionen. I de fall nämnden föreslår ett avslag på grund av att förslaget redan är genomfört, ska detta framgå av beslutet.
I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till nämnden att besluta om ett medborgarförslag gäller följande:
När ett medborgarförslag beretts färdigt och nämnden ska fatta beslut om
medborgarförslaget ska förslagsställaren underrättas. Nämnden får besluta att
den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men förslagsväckaren får inte närvara när beslut fattas.
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som kommit in
till fullmäktige under året och som inte slutbehandlats. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Styrelsen
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 10 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
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E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska beredas så
att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas. Nämnden får besluta att den som har väckt ett ärende genom eförslag får närvara när ärendet behandlas, men inte när beslut fattas.
§ 11 Personalansvar
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering.
Nämnden ansvarar vidare för styrning och ledning av personal, arbetsmiljö
och budget för personal.
§ 11 Personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga. Nämnden
ska redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en arkivförteckning.
Nämnden ansvarar även för att kontinuerligt rapportera eventuella uppdateringar eller revideringar gällande hur allmänna handlingar inom nämndens
verksamhetsområden hanteras, (bevaras och gallras) till styrelsen som är arkivmyndighet. Styrelsen upprättar därefter den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen.
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C Social- och omvårdnadsnämndens sammansättning
och arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Social- omvårdnadsnämnden Nämnden består av 11 elva ledamöter och 11
elva ersättare som utses av fullmäktige.
Social och- omvårdnadsnämndens presidium består av ordförande och vice
ordförande.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Ordföranden kan, vid behov, besluta om att kalla nämnden till extra sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse och föredragningslista
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena samt
bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.
Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt
en lista över de ärenden som ska behandlas under sammanträdet.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
detta göras av den ledamot i nämnden som har flest tjänsteår i nämnden
bakom sig. Vid lika tjänsteår ska den äldste av dem utfärda kallelsen.
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När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 16 Beslutsförhet
För att nämnden ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i
avgörandet av ärendet om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
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§ 18 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 19 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Ersättare som inte tjänstgör under styrelsens sammanträde, har rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 20 Jäv eller annat hinder
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 21 19 Nämndens oOrdföranden
Nämndens oOrdföranden ska:
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1) I egenskap av nämndens främste företrädare ha uppsikt över nämndens verksamhet.
2) Se till att nämndens, och utskottets, ärenden behandlas utan onödigt
dröjsmål.
3) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
4) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och
ta initiativ i dessa frågor.
5) Främja samverkan mellan nämnden, styrelsen och övriga nämnder.
6) Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, under
konferenser och vid sammanträden om inte nämnden bestämmer annat i särskilda fall.
1)
2)
3)
4)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda.
5) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
6) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 22 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får den i nämnden med flest tjänsteår
fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. Vid lika tjänsteår ska den äldste av
dem fullgöra ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
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§ 23 Nämndens arbetsutskott
Nämndens arbetsutskott består av fem ledamöter och fem ersättare.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer eller på initiativ av ordföranden. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och inkallad ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskottet ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
Under utskottets sammanträden får ersättare närvara endast om en ledamot
är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den ordning
fullmäktige har beslutat. Om en ledamot eller ersättare, som inte har utsetts
via proportionellt val, avgår ska ett fyllnadsval förrättas så snart som möjligt.
§ 24 Utskottets uppgift
Utskottet ska
1) Bereda ärenden inför nämndens sammanträde, i den omfattning som
nämnden bestämmer.
2) Initiera ärenden som fordrar beslut av nämnden.
3) Besluta i ärenden som är delegerade till utskottet.
4) Besluta i brådskande ärenden.
§ 25 Närvarorätt för övriga
Kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande, och oppositionsrådet,
tillika kommunstyrelsens vice ordförande, har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får även medge att
annan ledamot i styrelsen närvarar vid nämndens sammanträden och deltar i
nämndens överläggningar om särskilda skäl föreligger. Den förtroendevalde
har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Rätten kan utnyttjas efter samråd med nämndens och kommunstyrelsens
ordförande.
Nämnden får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, annan nämnd
eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskilt sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
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Förslagsställare till ett medborgarförslag som överlåtits till nämnden får närvara vid behandlingen av ärendet men inte delta vid beslutet.
§ 26 Justering av protokoll
Såväl nämndens som utskottens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagarvode betalas inte ut för protokolljustering.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Beslutet ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och anslås senast nästkommande arbetsdag
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motivera reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen måste lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Delegering av ärenden
Nämnden får uppdra åt presidiet, utskott, ledamot, ersättare eller anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss
grupp av ärenden. Delegaterna ska redovisas i en, av nämnden upprättad,
delegationsordning eller genom annat beslut i nämnden.
I följande slag av ärenden får beslutanderätt inte delegeras:
1) Ärende som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.
3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4) Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till nämnden.
5) Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Om beslutanderätt delegerats får ärendet ändå överlämnas till nämnden om
det finns särskilda skäl för detta.
Nämnden får delegera beslutanderätt till ordföranden eller annan ledamot i
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.
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Vid handläggning av ärenden med stöd av delegerad beslutanderätt, gäller i
tillämpliga delar, vad som är föreskrivet för styrelsen i fråga om jäv, beslutsförhet, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till styrelsen.
§ 29 Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämnden beslutat vara behörig.
§ 30 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd
som nämnden bestämmer. Nämnden får genom beslut uppdra åt annan/andra att verkställa undertecknandet.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
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Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
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Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 32 Utskotten
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
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För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019/483

§ 12 Beslut om revidering reglemente samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-03-26 (§ 49/2020) beslutat att
godkänna upprättat förslag på reviderat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden, att ansvar för ”risk- och skadehanteringsplanen
för Tidaholms kommun” tas bort från reglementet, att meningen
”Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens
sammanträden” tas bort från reglementet och att föreslå kommunfullmäktige
att anta detsamma.
Gällande samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden i reglementet har
avsnittet kortas ned. Avsikten har dock inte varit att ta bort något utan att
komprimera och förenkla.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anta de tillägg som
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram till kommunledningsförvaltningens förslag. Dessa inbegriper att ”vatten- och avloppsverk” ändras
till ”vatten och avlopp”, att nämnden får ansvar för skyddsjakt och en
delegering från fullmäktige om att få fatta beslut om hyra samt om att riva
kommunalt ägda byggnader utan ekonomiskt värde på kommunal mark.
Dessa tillägg finns nu med i förslaget till reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden.
Vidare har nämnden beslutat att ansvar för ”risk- och skadehanteringsplanen
för Tidaholms kommun” ska tas bort ur nämndens förslag till reglemente. Det
kan konstateras att det inte går att hitta någon sådan plan, vare sig i f.d.
tekniska nämndens eller f.d. miljö- och byggnadsnämndens diarium. Det är
inte heller känt på samhällsbyggnadsförvaltningen- eller nämnden vad en
sådan plan innebär. Förvaltningen bedömer att det därmed inte är en aktuell
fråga och att den därför kan tas bort ur reglementet.
Nämnden har även beslutat att kommundirektörens närvaro- och yttranderätt
vid nämndens sammanträden ska tas bort ur förslaget. Den aktuella meningen
är med i samtliga nämnders reglementen och stämmer överens med
kommunstyrelsens instruktion för kommundirektören. Frågan om
kommundirektörens närvaro- och yttranderätt har även varit föremål för
laglighetsprövning hos förvaltningsrätten i Jönköping som i dom 2019-10-02
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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konstaterade att det inte var visat att de aktuella besluten inte tillkommit på ett
lagligt sätt eller att besluten skulle stå i strid med någon lag eller annan
författning. Kommunledningsförvaltningen anser att kommundirektörens
närvaro- och yttranderätt ska vara kvar i reglementet.
Utifrån synpunkter från kultur- och fritidsnämnden har vissa ändringar gjorts i
förslaget i de delar som är gemensamma för samtliga nämnder. Dessa är
följande: tillägg i § 11 om motioner, tillägg av § 12 om arkiv, § 17 tillägg
närvarorätt, §§ 25 och 26 rättelse av felstavningar och § 31 ändring
kommundirektör till förvaltningschef.
Tillägg har även gjorts gällande namnsättning av lokaler (§ 1) samt
personuppgiftsbehandlingar (§ 5).
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Vidare vill förvaltningen upplysa om att kommunfullmäktige 2020-05-25
beslutade att bilda en gemensam måltidsorganisation och att
samhällsbyggnaden ska ansvara för den. Detta gäller dock först från och med
2021-07-01 och är därför inte med i det här förslaget. Reglementet kommer att
uppdateras med detta ansvarsområde när det blir aktuellt.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut utan Runo Johanssons tillägg.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-707
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 49/2020 ”Beslut om yttrande om
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2020-03-26.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande om reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren
Holmqvist, 2020-03-03.
 Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
 Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019.
Reservation
Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.

Ordförandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-07-07
Ärendenummer
2019/483

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om reviderat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-03-26 (§ 49/2020) beslutat att
godkänna upprättat förslag på reviderat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden, att ansvar för ”risk- och skadehanteringsplanen
för Tidaholms kommun” tas bort från reglementet, att meningen
”Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens
sammanträden” tas bort från reglementet och att föreslå kommunfullmäktige
att anta detsamma.
Gällande samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden i reglementet har
avsnittet kortas ned. Avsikten har dock inte varit att ta bort något utan att
komprimera och förenkla.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anta de tillägg som
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram till kommunledningsförvaltningens förslag. Dessa inbegriper att ”vatten- och avloppsverk” ändras
till ”vatten och avlopp”, att nämnden får ansvar för skyddsjakt och en
delegering från fullmäktige om att få fatta beslut om hyra samt om att riva
kommunalt ägda byggnader utan ekonomiskt värde på kommunal mark.
Dessa tillägg finns nu med i förslaget till reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden.
Vidare har nämnden beslutat att ansvar för ”risk- och skadehanteringsplanen
för Tidaholms kommun” ska tas bort ur nämndens förslag till reglemente. Det
kan konstateras att det inte går att hitta någon sådan plan, vare sig i f.d.
tekniska nämndens eller f.d. miljö- och byggnadsnämndens diarium. Det är
inte heller känt på samhällsbyggnadsförvaltningen- eller nämnden vad en
sådan plan innebär. Förvaltningen bedömer att det därmed inte är en aktuell
fråga och att den därför kan tas bort ur reglementet.
Nämnden har även beslutat att kommundirektörens närvaro- och yttranderätt
vid nämndens sammanträden ska tas bort ur förslaget. Den aktuella meningen
är med i samtliga nämnders reglementen och stämmer överens med
kommunstyrelsens instruktion för kommundirektören. Frågan om
kommundirektörens närvaro- och yttranderätt har även varit föremål för
Kommunstyrelsen
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laglighetsprövning hos förvaltningsrätten i Jönköping som i dom 2019-10-02
konstaterade att det inte var visat att de aktuella besluten inte tillkommit på ett
lagligt sätt eller att besluten skulle stå i strid med någon lag eller annan
författning. Kommunledningsförvaltningen anser att kommundirektörens
närvaro- och yttranderätt ska vara kvar i reglementet.
Utifrån synpunkter från kultur- och fritidsnämnden har vissa ändringar gjorts i
förslaget i de delar som är gemensamma för samtliga nämnder. Dessa är
följande: tillägg i § 11 om motioner, tillägg av § 12 om arkiv, § 17 tillägg
närvarorätt, §§ 25 och 26 rättelse av felstavningar och § 31 ändring
kommundirektör till förvaltningschef.
Tillägg har även gjorts gällande namnsättning av lokaler (§ 1) samt
personuppgiftsbehandlingar (§ 5).
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Vidare vill förvaltningen upplysa om att kommunfullmäktige 2020-05-25
beslutade att bilda en gemensam måltidsorganisation och att
samhällsbyggnaden ska ansvara för den. Detta gäller dock först från och med
2021-07-01 och är därför inte med i det här förslaget. Reglementet kommer att
uppdateras med detta ansvarsområde när det blir aktuellt.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 49/2020 ”Beslut om yttrande om
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2020-03-26.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande om reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren
Holmqvist, 2020-03-03.
 Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
 Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med upprättat
förslag.
Sändlista
SBN
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Samhällsbyggnadsnämnd

2019/1014

§ 49 Beslut om yttrande om reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig om
revidering av nämndens reglemente, vilket har uppdaterats av
kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har utformat ett förslag på reviderat reglemente
för samhällsbyggnadsnämnden där målsättningen har varit att uppdatera och
förtydliga nämndens ansvarsområden. Kommunledningens förslag på
ändringar framgår av upprättat förslag, där röd text är delar som föreslås tas
bort, grön text delar som föreslås läggas till, och svart text delar i befintligt
reglemente som ej behöver ändras.
Vidare har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram förslag på ändringar,
vilka är blåmarkerade i det upprättade förslaget. Förvaltningens förslag på
ändringar är enligt följande:
o under §1, sida 3, föreslås ”vatten- och avloppsverk” ändras till ”vattenoch avlopp”, för att täcka alla frågor relaterade till området vilka
nämnden bör ansvara för,
o under § 1, sida 5, föreslås ett tillägg om ansvar för ”All jakt på
kommunal mark och för kommunens uppgifter enligt jaktförordningen
(1987:905) gällande skyddsjakt.” vilket avser att täcka alla frågor
relaterade till jakt som kommunen ansvarar för,
o under § 2, sida 5, föreslås ett tillägg av delegering från
kommunfullmäktige om ”Besluta att riva kommunalt ägda byggnader
som saknar ekonomiskt värde på kommunala fastigheter”, för att
nämnden ska kunna besluta om att riva fallfärdiga kommunalt ägda
byggnader på kommunal mark.
o under § 2, sida 5, föreslås ett tillägg av delegering från
kommunfullmäktige om ”Besluta om hyror för uthyrning av fast
egendom som förvaltas av nämnden.”.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 36/2020 ”Beslut
om yttrande om reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”,
2020-03-12.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande om reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren
Holmqvist, 2020-03-03.
 Förslag på reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden,
2020-03-03.
 Kommunstyrelsens begäran om yttrande ”Reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden”, 2019-12-22.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
 Ordförande yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
o godkänna upprättat förslag på reviderat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden,
o att ansvar för ”risk- och skadehanteringsplanen för Tidaholms
kommun” tas bort från reglementet,
o och föreslår kommunfullmäktige att anta detsamma.
 Roger Lundvold (KD) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
o godkänna upprättat förslag på reviderat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden,
o att ansvar för ”risk- och skadehanteringsplanen för Tidaholms
kommun” tas bort från reglementet,
o att meningen ”Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt
vid nämndens sammanträden.” tas bort från reglementet,
o och föreslår kommunfullmäktige att anta detsamma.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett
tilläggsyrkande från Lundvold.
Ordföranden ställer först ordförandes förslag under proposition och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Lundvolds tilläggsyrkande under proposition och
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla detta.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
o godkänna upprättat förslag på reviderat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden,
o att ansvar för ”risk- och skadehanteringsplanen för Tidaholms
kommun” tas bort från reglementet,
o att meningen ”Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt
vid nämndens sammanträden.” tas bort från reglementet,
o och föreslår kommunfullmäktige att anta detsamma.
Sändlista
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-03
Ärendenummer
2019/1014

Samhällsbyggnadsnämnden

Robin Mogren Holmqvist
0502-60 60 92
robin.mogren-holmqvist@tidaholm.se

Beslut om yttrande om reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
Kommunstyrelsen har begärt samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig om
revidering av nämndens reglemente, vilket har uppdaterats av
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
 Förslag på reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden,
2020-03-03.
 Kommunstyrelsens begäran om yttrande ”Reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden”, 2019-12-22.
Utredning
Kommunledningsförvaltningen har utformat ett förslag på reviderat reglemente
för samhällsbyggnadsnämnden där målsättningen har varit att uppdatera och
förtydliga nämndens ansvarsområden. Kommunledningens förslag på
ändringar framgår av upprättat förslag, där röd text är delar som föreslås tas
bort, grön text delar som föreslås läggas till, och svart text delar i befintligt
reglemente som ej behöver ändras.
Vidare har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram förslag på ändringar,
vilka är blåmarkerade i det upprättade förslaget. Förvaltningens förslag på
ändringar är enligt följande:
o under §1, sida 3, föreslås ”vatten- och avloppsverk” ändras till ”vattenoch avlopp”, för att täcka alla frågor relaterade till området vilka
nämnden bör ansvara för,
o under § 1, sida 5, föreslås ett tillägg om ansvar för ”All jakt på
kommunal mark och för kommunens uppgifter enligt jaktförordningen
(1987:905) gällande skyddsjakt.” vilket avser att täcka alla frågor
relaterade till jakt som kommunen ansvarar för,
o under § 2, sida 5, föreslås ett tillägg om delegering från
kommunfullmäktige om ” Besluta att riva kommunalt ägda byggnader
som saknar ekonomiskt värde på kommunala fastigheter”, för att
nämnden ska kunna besluta om att riva fallfärdiga kommunalt ägda
byggnader på kommunal mark.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
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Förslag till beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på
reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, och föreslår
kommunfullmäktige att anta detsamma.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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A Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
§ 1 Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom klimat-, miljö-, naturvårdsoch hälsoskyddsområdet.
Nämnden ansvarar vidare för plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och
bygglagen (2010:900, PBL), med undantag av de uppgifter som kommunstyrelsen har att fullgöra. Nämnden upprättar på kommunstyrelsens uppdrag
översiktsplan och dess fördjupningar, detaljplaner och områdesbestämmelser.
Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter kring mätning, beräkning
och kartframställning.
Nämnden fullgör de uppgifter som enligt miljöbalken (1998:808) ankommer på
kommunen eller som med stöd av miljöbalken har överlåtits på kommunen.
Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av kommunen inom
miljö- och hälsoskyddsområdet samt enligt livsmedelslagstiftningen.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom gatu- och väghållning, vatten och avlopp, renhållning och avfallshantering, skötsel av parker och andra
allmänna platser, trafikplanering och trafiksäkerhet.
Nämnden ansvarar för fastighetsförvaltning, lokalförsörjning, lokalvård och
bilpool.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst och lag (1997:736) om färdtjänst, för ärenden enligt lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter samt tillsyn av försäljning av folköl i butik enligt
alkohollagen (2010:1622), för kommunens tillsyn och beslut enligt lag
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, för ärenden om bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
med mera samt utövning av tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer
(2014:799).
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar vidare för:








Beredning av mark och exploateringsfrågor.
Ärenden kring tomt- och småhuskö.
Geografisk information, med grundläggande stomnät i plan och höjd
anslutna till riksnätet.
Ärenden enligt lag (2006:545) om skyddsrum.
Miljöstrategiska frågor.
Huvudmannaskap för allmänna platser enligt plan- och bygglagen
(2010:900) för vilka kommunen är huvudman.
Att vara väghållningsmyndighet när kommunen är väghållare.
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Stöd till enskild väghållning enligt av kommunfullmäktige antagna normer.
Ärenden om gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen
(2010:900).
Gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder enligt lag (1998:814)
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Ärenden om kollektivtrafik.
Uppgifter som avses i 1 § lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt den kommunala parkeringsövervakningen.
Flyttning av fordon enligt lag (1982:129) och förordning (1982:198) om
flyttning av fordon i vissa fall.
Kommunens affischtavlor.
Beslut om skogsavverkning.
Energirådgivning.
All jakt på kommunal mark och för kommunens uppgifter enligt jaktförordningen (1987:905) gällande skyddsjakt.
Namnsättning av lokaler i samråd med berörd nämnd.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:





Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i
avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
Anta, ändra, initiera eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser enligt 4 kap. 41 §§, 5 kap. 27 och 38 §§ PBL
a. då bestämmelserna om standardförfarande i 5 kap. 7 § PBL får
tillämpas
b. som överensstämmer med fullmäktiges beslut avseende översiktsplanen eller motsvarande beslutsunderlag
c. som i annat fall ej är av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.






Förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid (4 kap. 24, 25 §§
PBL). Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan
före genomförandetidens utgång.
Fastställa kvartersnamn och gatunamn i samråd med berörda myndigheter.
Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som tillhör kommunen.
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Beslut om hyror för uthyrning av fast egendom som förvaltas av nämnden.
Beslut att riva kommunalt ägda byggnader som saknar ekonomiskt
värde på kommunala fastigheter.
Kommunens rätt till servitut och ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan
tillhörig fastighet.
Rätt till servitut i kommunen tillhörig fastighet.
Avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
Avgivande av yttrande till polismyndigheten i ärenden om tillstånd till
upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen (1993:1617).
Utsträckning, nedsättning, dödning med mera av inteckningar.
Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna
gemensamma bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden
ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna
uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig
för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt
vad som angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 6 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
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§ 7 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller inte uppgifter
som omfattas av sekretess.
2) Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
§ 8 Förvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 9 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
§ 10 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska beredas så
att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
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När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. Nämnden får besluta att den som har väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när ärendet behandlas, men inte när beslut fattas.
§ 11 Personalansvar
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering.
Nämnden ansvarar vidare för styrning och ledning av personal, arbetsmiljö
och budget för personal.
§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga.
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C Samhällsbyggnadsnämndens sammansättning och arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Nämnden består av elva ledamöter och sju ersättare som utses av fullmäktige.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
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§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 19 Ordföranden
Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att nämndens beslut verkställs.
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§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
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Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
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Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av kommunchefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden
inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden
utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 32 Utskotten
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
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För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 27.
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A Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
§ 1 Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom klimat-, miljö-, naturvårdsoch hälsoskyddsområdet.
Nämnden ansvarar vidare för plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och
bygglagen (2010:900, PBL), med undantag av de uppgifter som kommunstyrelsen har att fullgöra. Nämnden upprättar på kommunstyrelsens uppdrag
översiktsplan och dess fördjupningar, detaljplaner och områdesbestämmelser.
Nämnden ansvarar även för samt kommunens uppgifter kring mätning, beräkning och kartframställning.
Nämnden fullgör de uppgifter som enligt miljöbalken (1998:808) ankommer på
kommunen eller som med stöd av miljöbalken har överlåtits på kommunen.
Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av kommunen inom
miljö- och hälsoskyddsområdet samt enligt livsmedelslagstiftningen.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom gatu- och väghållning, vatten och avlopp, renhållning och avfallshantering, skötsel av parker och andra
allmänna platser, trafikplanering och trafiksäkerhet.
Nämnden ansvarar för fastighetsförvaltning, och lokalförsörjning, lokalvård och
bilpool.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst och lag (1997:736) om färdtjänst.
Nämnden ansvarar för ärenden enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter samt tillsyn av försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen
(2010:1622). Nämnden ansvarar även för kommunens tillsyn och beslut enligt
lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Nämnden ansvarar även för ärenden om bostadsanpassningsbidrag enligt lag
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera samt utövning av tillsyn
enligt lag om sprängämnesprekursorer (2014:799).
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst och lag (1997:736) om färdtjänst, för ärenden enligt lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter samt tillsyn av försäljning av folköl i butik enligt
alkohollagen (2010:1622), för kommunens tillsyn och beslut enligt lag
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, för ärenden om bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
med mera samt utövning av tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer
(2014:799).
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Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar vidare för:






























Beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor såsom den
kommunala fysiska planeringen avseende detaljplaner och områdesbestämmelser inbegripet beslut under planeringsprocessen, såsom
beslut om planbesked, samråd, utställning och förslag.
Bevakning av kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggväsen med mera.
Beredning av mark och exploateringsfrågor.
Ärenden kring tomt- och småhuskö.
Ärenden om strandskydd.
Geografisk information, med grundläggande stomnät i plan och höjd
anslutna till riksnätet.
Ärenden enligt lag (2006:545) om skyddsrum.
Tillsyn över byggverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900).
De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.
Myndighetsutövning och annan verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Miljöstrategiska frågor.
De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Huvudmannaskap för allmänna platser enligt plan- och bygglagen
(2010:900) för vilka kommunen är huvudman.
Att vara väghållningsmyndighet när kommunen är väghållare.
Stöd till enskild väghållning enligt av kommunfullmäktige antagna normer.
Ärenden om gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen
(2010:900).
Gatukostnadsavtal.
Gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder enligt lag (1998:814)
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Ärenden om kollektivtrafik.
Uppgifter som avses i 1 § lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt den översiktliga trafiksäkerhetsplaneringen och den kommunala parkeringsövervakningen.
Flyttning av fordon enligt lag (1982:129) och förordning (1982:198) om
flyttning av fordon i vissa fall.
Att svara för utformande och uppföljning av tariffer, taxor, avgifter, hyror, arrenden och dylikt.
Kommunens affischtavlor.
Yttrande till polismyndigheten i ärenden om tillstånd till upplåtelse av
offentlig plats enligt ordningslagen (1993:1617).
Svara för risk- och skadehanteringsplanen för Tidaholms kommun.
Upplåtelse av och avtal med anledning av nyttjanderätter.
Avtal Beslut om skogsavverkning.
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Entreprenader.
Energirådgivning.
All jakt på kommunal mark och för kommunens uppgifter enligt jaktförordningen (1987:905) gällande skyddsjakt.
Namnsättning av lokaler i samråd med berörd nämnd.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:





Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i
avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
Anta, ändra, initiera eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen 4 kap. 41 §§, 5 kap. 27 och 38 §§
PBL
a. då bestämmelserna om standardförfarande i 5 kap. 7 § PBL får
tillämpas
b. som överensstämmer med fullmäktiges beslut avseende översiktsplanen eller motsvarande beslutsunderlag
c. som i annat fall ej är av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.














Rätt att fFörlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid (4 kap.
24, 25 §§ PBL). Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva
detaljplan före genomförandetidens utgång.
Fastställa kvartersnamn och gatunamn i samråd med berörda myndigheter.
Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom.
Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som tillhör kommunen.
Beslut om hyror för uthyrning av fast egendom som förvaltas av nämnden.
Beslut att riva kommunalt ägda byggnader som saknar ekonomiskt
värde på kommunala fastigheter.
Kommunens rätt till servitut och ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet.
Rätt till servitut i kommunen tillhörig fastighet.
Avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
Avgivande av yttrande till polismyndigheten i ärenden om tillstånd till
upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen (1993:1617).
Utsträckning, nedsättning, dödning med mera av inteckningar.
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Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska, inom sina respektive sitt verksamhetsområden, följa vad som
anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att
nämnden ska fullgöra. Nämnden ska, samt verka för att fastställda mål uppnås
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för
att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig
för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt
vad som angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 5 Planering, uppföljning och redovisning
1) Nämnden ansvarar för övergripande delar, principiellt viktiga och avgörande frågor inom verksamheten samt anger riktlinjer och prioriteringar
inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar dessutom för
långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheten.
2) Nämnden ska till fullmäktige yttra sig över förslag, framställningar,
medborgarförslag och motioner. Nämnden ska bereda och besluta i de
medborgarförslag som fullmäktige har överlämnat för beredning och
beslut.
3) Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
4) Nämnden ska följa utvecklingen inom arbetsgivarområdena jämställdhet, mångfald, samverkan, lön, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa
samt arbetsrätt och personalförsörjning
5) Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem:
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till nämnden har fullgjorts.
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
6) Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.
§ 6 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 6 7 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen, nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller
inte uppgifter som omfattas av sekretess.
2) Nämnden ska samråda med styrelsen och/eller annan nämnd när dess
verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, bör den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
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7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.

§ 7 8 Ekonomisk fFörvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 8 9 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer samt mandattid.
§ 9 Motioner och medborgarförslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade medborgarförslag och motioner inom
tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren. Nämndens yttrande ska utmynna i ett förslag till kommunfullmäktige om
att avslå eller bifalla medborgarförslaget eller motionen. I de fall nämnden föreslår ett avslag på grund av att förslaget redan är genomfört, ska detta framgå av beslutet.
I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till nämnden att besluta om ett medborgarförslag gäller följande:
När ett medborgarförslag beretts färdigt och nämnden ska fatta beslut om
medborgarförslaget ska förslagsställaren underrättas. Nämnden får besluta att
den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men förslagsväckaren får inte närvara när beslut fattas.
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som kommit in
till fullmäktige under året och som inte slutbehandlats. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Styrelsen
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 10 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
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E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska beredas så
att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas. Nämnden får besluta att den som har väckt ett ärende genom eförslag får närvara när ärendet behandlas, men inte när beslut fattas.
§ 10 11 Personalansvar
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering.
Nämnden ansvarar vidare för styrning och ledning av personal, arbetsmiljö
och budget för personal.
§ 11 Personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga. Nämnden
ska redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en arkivförteckning.
Nämnden ansvarar även för att kontinuerligt rapportera eventuella uppdateringar eller revideringar gällande hur allmänna handlingar inom nämndens
verksamhetsområden hanteras, (bevaras och gallras) till styrelsen som är arkivmyndighet. Styrelsen upprättar därefter den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen.
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C Samhällsbyggnadsnämndens sammansättning och arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Samhällsbyggnadsnämnden Nämnden består av 11 elva ledamöter och 7 sju
ersättare som utses av fullmäktige.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Ordföranden kan, vid behov, besluta om att kalla nämnden till extra sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse och föredragningslista
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena samt
bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.
Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt
en lista över de ärenden som ska behandlas under sammanträdet.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
detta göras av den ledamot i nämnden som har flest tjänsteår i nämnden
bakom sig. Vid lika tjänsteår ska den äldste av dem utfärda kallelsen.
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När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 16 Beslutsförhet
För att nämnden ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i
avgörandet av ärendet om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
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§ 18 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 19 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Ersättare som inte tjänstgör under styrelsens sammanträde, har rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 20 Jäv eller annat hinder
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 21 19 Nämndens oOrdföranden
Nämndens oOrdföranden ska:
1) I egenskap av nämndens främste företrädare ha uppsikt över nämndens verksamhet.
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2) Se till att nämndens, och utskottets, ärenden behandlas utan onödigt
dröjsmål.
3) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
4) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och
ta initiativ i dessa frågor.
5) Främja samverkan mellan nämnden, styrelsen och övriga nämnder.
6) Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, under
konferenser och vid sammanträden om inte nämnden bestämmer annat i särskilda fall.
1)
2)
3)
4)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda.
5) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
6) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 22 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får den i nämnden med flest tjänsteår
fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. Vid lika tjänsteår ska den äldste av
dem fullgöra ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
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§ 23 Nämndens arbetsutskott
Nämndens arbetsutskott består av fem ledamöter och fem ersättare.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer eller på initiativ av ordföranden. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och inkallad ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskottet ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
Under utskottets sammanträden får ersättare närvara endast om en ledamot
är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den ordning
fullmäktige har beslutat. Om en ledamot eller ersättare, som inte har utsetts
via proportionellt val, avgår ska ett fyllnadsval förrättas så snart som möjligt.
§ 24 Utskottets uppgift
Utskottet ska
1) Bereda ärenden inför nämndens sammanträde, i den omfattning som
nämnden bestämmer.
2) Initiera ärenden som fordrar beslut av nämnden.
3) Besluta i ärenden som är delegerade till utskottet.
4) Besluta i brådskande ärenden.
§ 25 Närvarorätt för övriga
Kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande, och oppositionsrådet,
tillika kommunstyrelsens vice ordförande, har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får även medge att
annan ledamot i styrelsen närvarar vid nämndens sammanträden och deltar i
nämndens överläggningar om särskilda skäl föreligger. Den förtroendevalde
har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Rätten kan utnyttjas efter samråd med nämndens och kommunstyrelsens
ordförande.
Nämnden får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, annan nämnd
eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskilt sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Förslagsställare till ett medborgarförslag som överlåtits till nämnden får närvara vid behandlingen av ärendet men inte delta vid beslutet.
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§ 26 Justering av protokoll
Såväl nämndens som utskottens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagarvode betalas inte ut för protokolljustering.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Beslutet ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och anslås senast nästkommande arbetsdag
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motivera reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen måste lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Delegering av ärenden
Nämnden får uppdra åt presidiet, utskott, ledamot, ersättare eller anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss
grupp av ärenden. Delegaterna ska redovisas i en, av nämnden upprättad,
delegationsordning eller genom annat beslut i nämnden.
I följande slag av ärenden får beslutanderätt inte delegeras:
1) Ärende som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.
3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4) Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till nämnden.
5) Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Om beslutanderätt delegerats får ärendet ändå överlämnas till nämnden om
det finns särskilda skäl för detta.
Nämnden får delegera beslutanderätt till ordföranden eller annan ledamot i
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Vid handläggning av ärenden med stöd av delegerad beslutanderätt, gäller i
tillämpliga delar, vad som är föreskrivet för styrelsen i fråga om jäv, beslutsförhet, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering.
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Beslut som fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till styrelsen.
§ 29 Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämnden beslutat vara behörig.
§ 30 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd
som nämnden bestämmer. Nämnden får genom beslut uppdra åt annan/andra att verkställa undertecknandet.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämndenen fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det besluta som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 31 Utskotten
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
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De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 27.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019/484

§ 13 Beslut om revidering reglemente barn- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för barn- och utbildningsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Barn- och utbildningsnämnden har 2020-03-19 yttrat sig över förslaget och har
lämnat förslag på ändringar i förslaget till reglementet:






Inledande skrivning om barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområden i § 1 och uppgifter, som ändras i enlighet med
nämndens förslag.
Ändring i § 11 gällande e-förslag. Förvaltningen anser inte att
ändringen ska göras då meningen är tillräckligt tydlig. Det behöver inte
anges att någon närvarorätt inte finns då nämndsmöten i normalfallet
sker bakom stängda dörrar enligt 6 kap. 25 § kommunallagen.
Tidigare § 18 är med även i det nya förslaget, i § 21.
Regeln om beslutsförhet (§ 16 i tidigare reglementet) är inte med i
SKR:s mall och den framgår även av 6 kap. 27 § kommunallagen
varför förvaltningen inte anser att den behöver vara med i
reglementet.

Förvaltningen har även gjort vissa ändringar utifrån att kultur- och
fritidsnämnden hade synpunkter på en del bestämmelser i de gemensamma
delarna. För barn- och utbildningsnämndens del innebär det att tillägg har
gjorts i §§ 11 och 18, § 12 har lagts till, stavfel har rättats i §§ 26 och 27 och i
§ 31 har kommunchefen ändrats till förvaltningschefen.
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för barn- och utbildningsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut utan Runo Johanssons tillägg.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för barn- och
utbildningsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-30.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 43/2020 ”Beslut Yttrandereglemente Barn- och utbildningsnämnden”, 2020-03-19.
 Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
 Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Reservation
Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) reserverar sig till förmån
för eget förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-30
Ärendenummer
2019/484

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om reviderat reglemente för barn- och
utbildningsnämnden
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Barn- och utbildningsnämnden har 2020-03-19 yttrat sig över förslaget och har
lämnat förslag på ändringar i förslaget till reglementet:






Inledande skrivning om barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområden i § 1 och uppgifter, som ändras i enlighet med
nämndens förslag.
Ändring i § 11 gällande e-förslag. Förvaltningen anser inte att
ändringen ska göras då meningen är tillräckligt tydlig. Det behöver inte
anges att någon närvarorätt inte finns då nämndsmöten i normalfallet
sker bakom stängda dörrar enligt 6 kap. 25 § kommunallagen.
Tidigare § 18 är med även i det nya förslaget, i § 21.
Regeln om beslutsförhet (§ 16 i tidigare reglementet) är inte med i
SKR:s mall och den framgår även av 6 kap. 27 § kommunallagen
varför förvaltningen inte anser att den behöver vara med i
reglementet.

Förvaltningen har även gjort vissa ändringar utifrån att kultur- och
fritidsnämnden hade synpunkter på en del bestämmelser i de gemensamma
delarna. För barn- och utbildningsnämndens del innebär det att tillägg har
gjorts i §§ 11 och 18, § 12 har lagts till, stavfel har rättats i §§ 26 och 27 och i
§ 31 har kommunchefen ändrats till förvaltningschefen.
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 43/2020 ”Beslut Yttrandereglemente Barn- och utbildningsnämnden”, 2020-03-19.
 Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
 Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med upprättat
förslag.
Sändlista
BUN

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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2020-03-19

Barn- och utbildningsnämnden

2020/16

§ 43 Beslut Yttrande - Reglemente barn- och utbildningsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 18 december 2019 mottagit en
begäran om yttrande från kommunledningsförvaltningen med anledning av att
kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 32/2020
”Beslut Yttrande - Reglemente barn- och utbildningsnämnden”, 202003-04.
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om yttrande över förändring av barn- och
utbildningsnämndens reglemente”, kvalitetsutvecklare Lena Kulin,
2020-01-07.
 Tjänsteskrivelse "Begäran om yttrande" med bilagor, kommunjurist
Jenny Beckman, 2019-12-18.
 Förslag till nytt reglemente.
 Nuvarande reglemente.
 SKR:s reglemente för styrelse och nämnder – mars 2019.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
tillsända kommunstyrelsen ett yttrande över förändringen av barn- och
utbildningsnämndens reglemente i enlighet med förvaltningens förslag
samt med tillägget att avsnitten § 18 ”Förhinder” och § 16
”Beslutsförhet” i det ursprungliga reglementet bör kvarstå.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillsända kommunstyrelsen
ett yttrande över förändringen av barn- och utbildningsnämndens
reglemente i enlighet med förvaltningens förslag samt med tillägget att
avsnitten § 18 ”Förhinder” och § 16 ”Beslutsförhet” i det ursprungliga
reglementet bör kvarstå.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Ärendenr:

KS 2019/484

Antagen:

1998-06-15

Reviderad
senast:

KF 2020-

FÖRFATTNINGSSAMLING

Reglemente för barn- och
utbildningsnämnden

621
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Antaget av kommunfullmäktige 1998-06-15. Ändring antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15, 2011-04-27, 2014-11-24 2015-10-26, 2018-10-29 samt
2020-.

A Barn- och utbildningsnämndens uppgifter
§ 1 Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800).
Nämnden ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, kulturskola,
elevhälsa, elevboende samt vaktmästeri.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar vidare för:




Det kommunala informationsansvaret för ungdomar enligt 29 kap. 9 §
skollagen.
Att utöva tillsyn över verksamhet som bedrivs i fristående förskola och
fristående skolbarnomsorg samt fristående pedagogisk omsorg.
Kommunens uppgifter avseende skolskjuts i Tidaholms kommun.
Nämndens uppgifter regleras i särskilt reglemente.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:





Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden
ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna
uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 6 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 7 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller inte uppgifter
som omfattas av sekretess.
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2) Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
§ 8 Förvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 9 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
§ 10 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska beredas så
att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas. Nämnden får besluta att den som har väckt ett ärende genom eförslag får närvara när ärendet behandlas, men inte när beslut fattas.
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§ 11 Personalansvar
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering.
Nämnden ansvarar vidare för styrning och ledning av personal, arbetsmiljö
och budget för personal.
§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga.
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C Barn- och utbildningsnämndens sammansättning och
arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Nämnden består av elva ledamöter och sju ersättare som utses av fullmäktige.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
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§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 19 Ordföranden
Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att nämndens beslut verkställs.
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§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
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Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
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Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 32 Utskotten
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
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För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
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Antaget av kommunfullmäktige 1998-06-15. Ändring antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15, 2011-04-27, 2014-11-24 2015-10-26, samt 2018-10-29
samt 2020-.

A Barn- och utbildningsnämndens uppgifter
§ 1 Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800).
Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna,
utbildning i svenska för invandrare, viss uppdragsutbildning samt kommunal
musikskola kulturskola, elevhälsa, elevboende samt vaktmästeri.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar vidare för:






Det kommunala informationsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år
som har valt att inte studera på gymnasiet eller avbrutit sina studier.
Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar enligt 29 kap. 9 § skollagen.
Samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare inom ramen för
lag (2010:197) om etableringsansvar för nyanlända invandrare.
Att utöva tillsyn över verksamhet som bedrivs i fristående förskola och
fristående skolbarnomsorg samt fristående pedagogisk omsorg.
Kommunens uppgifter avseende skolskjuts i Tidaholms kommun.
Nämndens uppgifter regleras i särskilt reglemente.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:





Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska, inom sina respektive sitt verksamhetsområden, följa vad som
anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att
nämnden ska fullgöra. Nämnden ska, samt verka för att fastställda mål uppnås
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för
att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 5 Planering, uppföljning och redovisning
1) Nämnden ansvarar för övergripande delar, principiellt viktiga och avgörande frågor inom verksamheten samt anger riktlinjer och prioriteringar
inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar dessutom för
långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheten.
2) Nämnden ska till fullmäktige yttra sig över förslag, framställningar,
medborgarförslag och motioner. Nämnden ska bereda och besluta i de
medborgarförslag som fullmäktige har överlämnat för beredning och
beslut.
3) Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
4) Nämnden ska följa utvecklingen inom arbetsgivarområdena jämställdhet, mångfald, samverkan, lön, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa
samt arbetsrätt och personalförsörjning
5) Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem:
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till nämnden har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
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6) Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.
§ 6 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 6 7 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen, nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller
inte uppgifter som omfattas av sekretess.
2) Nämnden ska samråda med styrelsen och/eller annan nämnd när dess
verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, bör den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
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§ 7 8 Ekonomisk fFörvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 8 9 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer samt mandattid.
§ 9 Motioner och medborgarförslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade medborgarförslag och motioner inom
tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren. Nämndens yttrande ska utmynna i ett förslag till kommunfullmäktige om
att avslå eller bifalla medborgarförslaget eller motionen. I de fall nämnden föreslår ett avslag på grund av att förslaget redan är genomfört, ska detta framgå av beslutet.
I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till nämnden att besluta om ett medborgarförslag gäller följande:
När ett medborgarförslag beretts färdigt och nämnden ska fatta beslut om
medborgarförslaget ska förslagsställaren underrättas. Nämnden får besluta att
den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men förslagsväckaren får inte närvara när beslut fattas.
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som kommit in
till fullmäktige under året och som inte slutbehandlats. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Styrelsen
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 10 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska beredas så
att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
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När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. Nämnden får besluta att den som har väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när ärendet behandlas, men inte när beslut fattas.
§ 11 Personalansvar
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering.
Nämnden ansvarar vidare för styrning och ledning av personal, arbetsmiljö
och budget för personal.
§ 11 Personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga. Nämnden
ska redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en arkivförteckning.
Nämnden ansvarar även för att kontinuerligt rapportera eventuella uppdateringar eller revideringar gällande hur allmänna handlingar inom nämndens
verksamhetsområden hanteras, (bevaras och gallras) till styrelsen som är arkivmyndighet. Styrelsen upprättar därefter den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen.
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C Barn- och utbildningsnämndens sammansättning och
arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Barn- och utbildningsnämnden Nämnden består av 11 elva ledamöter och 7
sju ersättare som utses av fullmäktige.
Barn- och utbildningsnämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Ordföranden kan, vid behov, besluta om att kalla nämnden till extra sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse och föredragningslista
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena samt
bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.
Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt
en lista över de ärenden som ska behandlas under sammanträdet.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
detta göras av den ledamot i nämnden som har flest tjänsteår i nämnden
bakom sig. Vid lika tjänsteår ska den äldste av dem utfärda kallelsen.
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När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 16 Beslutsförhet
För att nämnden ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i
avgörandet av ärendet om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
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§ 18 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 19 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Ersättare som inte tjänstgör under styrelsens sammanträde, har rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 20 Jäv eller annat hinder
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 21 19 Nämndens oOrdföranden
Nämndens oOrdföranden ska:
1) I egenskap av nämndens främste företrädare ha uppsikt över nämndens verksamhet.
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2) Se till att nämndens, och utskottets, ärenden behandlas utan onödigt
dröjsmål.
3) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
4) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och
ta initiativ i dessa frågor.
5) Främja samverkan mellan nämnden, styrelsen och övriga nämnder.
6) Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, under
konferenser och vid sammanträden om inte nämnden bestämmer annat i särskilda fall.
1)
2)
3)
4)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda.
5) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
6) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 20 Presidium
Styrelsens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 22 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får den i nämnden med flest tjänsteår
fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. Vid lika tjänsteår ska den äldste av
dem fullgöra ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
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§ 23 Nämndens arbetsutskott
Nämndens arbetsutskott består av fem ledamöter och fem ersättare.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer eller på initiativ av ordföranden. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och inkallad ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskottet ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
Under utskottets sammanträden får ersättare närvara endast om en ledamot
är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den ordning
fullmäktige har beslutat. Om en ledamot eller ersättare, som inte har utsetts
via proportionellt val, avgår ska ett fyllnadsval förrättas så snart som möjligt.
§ 24 Utskottets uppgift
Utskottet ska
1) Bereda ärenden inför nämndens sammanträde, i den omfattning som
nämnden bestämmer.
2) Initiera ärenden som fordrar beslut av nämnden.
3) Besluta i ärenden som är delegerade till utskottet.
4) Besluta i brådskande ärenden.
§ 25 Närvarorätt för övriga
Kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande, och oppositionsrådet,
tillika kommunstyrelsens vice ordförande, har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får även medge att
annan ledamot i styrelsen närvarar vid nämndens sammanträden och deltar i
nämndens överläggningar om särskilda skäl föreligger. Den förtroendevalde
har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Rätten kan utnyttjas efter samråd med nämndens och kommunstyrelsens
ordförande.
Nämnden får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, annan nämnd
eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskilt sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Förslagsställare till ett medborgarförslag som överlåtits till nämnden får närvara vid behandlingen av ärendet men inte delta vid beslutet.
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§ 26 Justering av protokoll
Såväl nämndens som utskottens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagarvode betalas inte ut för protokolljustering.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Beslutet ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och anslås senast nästkommande arbetsdag
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motivera reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen måste lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Delegering av ärenden
Nämnden får uppdra åt presidiet, utskott, ledamot, ersättare eller anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss
grupp av ärenden. Delegaterna ska redovisas i en, av nämnden upprättad,
delegationsordning eller genom annat beslut i nämnden.
I följande slag av ärenden får beslutanderätt inte delegeras:
1) Ärende som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.
3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4) Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till nämnden.
5) Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Om beslutanderätt delegerats får ärendet ändå överlämnas till nämnden om
det finns särskilda skäl för detta.
Nämnden får delegera beslutanderätt till ordföranden eller annan ledamot i
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Vid handläggning av ärenden med stöd av delegerad beslutanderätt, gäller i
tillämpliga delar, vad som är föreskrivet för styrelsen i fråga om jäv, beslutsförhet, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering.
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Beslut som fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till styrelsen.
§ 29 Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämnden beslutat vara behörig.
§ 30 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd
som nämnden bestämmer. Nämnden får genom beslut uppdra åt annan/andra att verkställa undertecknandet.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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§ 30 Delgivningsmottagare

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller
annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 32 Utskotten
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
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De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 14 Beslut om revidering reglemente jävsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för jävsnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Jävsnämnden har yttrat sig över förslaget och har inte något att erinra mot det.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för jävsnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut utan Runo Johanssons tillägg.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente jävsnämnden”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
 Jävsnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente
för jävsnämnden”, 2020-03-06.
 Förslag till reglemente för jävsnämnden.
 Förslag till reglemente för jävsnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Reservation
Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-07-07
Ärendenummer
2019/485

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om reviderat reglemente för jävsnämnden
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Jävsnämnden har yttrat sig över förslaget och har inte något att erinra mot det.
Förvaltningen har även gjort vissa ändringar utifrån att kultur-och
fritidsnämnden hade synpunkter på en del bestämmelser i de gemensamma
delarna. För jävsnämndens del innebär det att tillägg har gjorts i §§ 11 och 17,
§ 12 har lagts till, stavfel har rättats i §§ 26 och 27 och i § 31 har
kommunchefen ändrats till förvaltningschefen.
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Beslutsunderlag
 Jävsnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente
för jävsnämnden”, 2020-03-06.
 Förslag till reglemente för jävsnämnden.
 Förslag till reglemente för jävsnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för jävsnämnden i enlighet med upprättat förslag.
Sändlista
JVN

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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2020-03-06

Jävsnämnden

2019/53

§ 2 Beslut om yttrande över reglemente för jävsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Kommunledningsförvaltningen har därefter skickat förslaget till reviderat
reglemente till jävsnämnden för yttrande. Yttrande ska inkomma till
kommunstyrelsen senast 2020-03-31.
Förvaltningen har inget att erinra gällande det upprättade förslaget på
reviderat reglemente för jävsnämnden.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande jävsnämndens reglemente”,
förvaltningschef Anna Eklund, 2020-02-24
 Begäran om yttrande - reglemente jävsnämnd, kommunjurist Jenny
Beckman, 2019-12-18
 Förslag till reviderat reglemente jävsnämnden
 Förslag till reviderat reglemente jävsnämnden, grönmarkerad text för
tillagd text, rödmarkerad text för borttagen text.
 Reglemente för nämnder och styrelse, ett underlag för lokala
bedömningar, SKR, mars 2019
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att avge sitt yttrande, att
jävsnämnden inte har något att erinra gällande det upprättade förslaget
på reviderat reglemente för jävsnämnden, till kommunstyrelsen.
Jävsnämndens beslut
 Jävsnämnden beslutar att avge sitt yttrande, att jävsnämnden inte har
något att erinra gällande det upprättade förslaget på reviderat
reglemente för jävsnämnden, till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Ärendenr:

KS 2019/485

Fastställd:

KF 2018-10-29

Reviderad
senast:

2020-
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A Jävsnämndens uppgifter
§ 1 Jävsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ansvarar för att besluta i ärenden gällande myndighetsutövning och
utöva tillsyn i fall där en annan nämnd normalt har ansvaret men inte kan på
grund av jäv.
§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:




Bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i de fall där
ansvarig nämnd företräder kommunen som part enligt 6 kap. 7 § kommunallagen.
Utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som ansvarig nämnd själv bedriver enligt 6 kap. 7 § kommunallagen.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden
ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna
uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 6 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 7 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller inte uppgifter
som omfattas av sekretess.
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2) Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
§ 8 Förvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 9 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
§ 10 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska beredas så
att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas. Nämnden får besluta att den som har väckt ett ärende genom eförslag får närvara när ärendet behandlas, men inte när beslut fattas.

7/12
660

§ 11 Personalansvar
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering.
Nämnden ansvarar vidare för styrning och ledning av personal, arbetsmiljö
och budget för personal.
§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga.
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C Jävsnämndens sammansättning och arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare som utses av fullmäktige.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
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§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 19 Ordföranden
Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att nämndens beslut verkställs.

10/12
663

§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
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Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
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Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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A Jävsnämndens uppgifter
§ 1 Jävsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ansvarar för att besluta i ärenden gällande myndighetsutövning och
utöva tillsyn i fall där en annan nämnd normalt har ansvaret men inte kan på
grund av jäv.
§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:



Bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i de fall där
ansvarig nämnd företräder kommunen som part enligt 6 kap. 7 § kommunallagen.
Utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som ansvarig nämnd själv bedriver enligt 6 kap. 7 § kommunallagen.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska, inom sina respektive sitt verksamhetsområden, följa vad som
anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att
nämnden ska fullgöra. Nämnden ska, samt verka för att fastställda mål uppnås
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för
att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 5 Planering, uppföljning och redovisning
1) Nämnden ansvarar för övergripande delar, principiellt viktiga och avgörande frågor inom verksamheten samt anger riktlinjer och prioriteringar
inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar dessutom för
långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheten.
2) Nämnden ska till fullmäktige yttra sig över förslag, framställningar,
medborgarförslag och motioner. Nämnden ska bereda och besluta i de
medborgarförslag som fullmäktige har överlämnat för beredning och
beslut.
3) Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
4) Nämnden ska följa utvecklingen inom arbetsgivarområdena jämställdhet, mångfald, samverkan, lön, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa
samt arbetsrätt och personalförsörjning
5) Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem:
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till nämnden har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

5/15
670

6) Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.
§ 6 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 6 7 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen, nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller
inte uppgifter som omfattas av sekretess.
2) Nämnden ska samråda med styrelsen och/eller annan nämnd när dess
verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, bör den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
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§ 7 8 Ekonomisk fFörvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 8 9 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer samt mandattid.
§ 9 Motioner och medborgarförslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade medborgarförslag och motioner inom
tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren. Nämndens yttrande ska utmynna i ett förslag till kommunfullmäktige om
att avslå eller bifalla medborgarförslaget eller motionen. I de fall nämnden föreslår ett avslag på grund av att förslaget redan är genomfört, ska detta framgå av beslutet.
I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till nämnden att besluta om ett medborgarförslag gäller följande:
När ett medborgarförslag beretts färdigt och nämnden ska fatta beslut om
medborgarförslaget ska förslagsställaren underrättas. Nämnden får besluta att
den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men förslagsväckaren får inte närvara när beslut fattas.
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som kommit in
till fullmäktige under året och som inte slutbehandlats. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Styrelsen
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 10 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska beredas så
att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
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När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. Nämnden får besluta att den som har väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när ärendet behandlas, men inte när beslut fattas.
§ 11 Personalansvar
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering.
Nämnden ansvarar vidare för styrning och ledning av personal, arbetsmiljö
och budget för personal.
§ 11 Personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga. Nämnden
ska redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en arkivförteckning.
Nämnden ansvarar även för att kontinuerligt rapportera eventuella uppdateringar eller revideringar gällande hur allmänna handlingar inom nämndens
verksamhetsområden hanteras, (bevaras och gallras) till styrelsen som är arkivmyndighet. Styrelsen upprättar därefter den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen.
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C Jävsnämndens sammansättning och arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare som utses av fullmäktige.
Nämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Ordföranden kan, vid behov, besluta om att kalla nämnden till extra sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse och föredragningslista
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena samt
bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.
Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt
en lista över de ärenden som ska behandlas under sammanträdet.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
detta göras av den ledamot i nämnden som har flest tjänsteår i nämnden
bakom sig. Vid lika tjänsteår ska den äldste av dem utfärda kallelsen.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtro-
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endevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 16 Beslutsförhet
För att nämnden ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i
avgörandet av ärendet om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
§ 18 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 19 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
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Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Ersättare som inte tjänstgör under styrelsens sammanträde, har rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 20 Jäv eller annat hinder
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 21 19 Nämndens oOrdföranden
Nämndens oOrdföranden ska:
1) I egenskap av nämndens främste företrädare ha uppsikt över nämndens verksamhet.
2) Se till att nämndens, och utskottets, ärenden behandlas utan onödigt
dröjsmål.
3) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
4) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och
ta initiativ i dessa frågor.
5) Främja samverkan mellan nämnden, styrelsen och övriga nämnder.
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6) Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, under
konferenser och vid sammanträden om inte nämnden bestämmer annat i särskilda fall.
1)
2)
3)
4)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda.
5) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
6) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 22 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får den i nämnden med flest tjänsteår
fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. Vid lika tjänsteår ska den äldste av
dem fullgöra ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 23 Närvarorätt för övriga
Kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande, och oppositionsrådet,
tillika kommunstyrelsens vice ordförande, har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får även medge att
annan ledamot i styrelsen närvarar vid nämndens sammanträden och deltar i
nämndens överläggningar om särskilda skäl föreligger. Den förtroendevalde
har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
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Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Rätten kan utnyttjas efter samråd med nämndens och kommunstyrelsens
ordförande.
Nämnden får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, annan nämnd
eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskilt sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Förslagsställare till ett medborgarförslag som överlåtits till nämnden får närvara vid behandlingen av ärendet men inte delta vid beslutet.
§ 24 Justering av protokoll
Såväl nämndens som utskottens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagarvode betalas inte ut för protokolljustering.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Beslutet ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och anslås senast nästkommande arbetsdag
§ 24 Reservation och protokollsanteckning
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motivera reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen måste lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 26 Delegering av ärenden
Nämnden får uppdra åt presidiet, utskott, ledamot, ersättare eller anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss
grupp av ärenden. Delegaterna ska redovisas i en, av nämnden upprättad,
delegationsordning eller genom annat beslut i nämnden.
I följande slag av ärenden får beslutanderätt inte delegeras:
1) Ärende som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.
3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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4) Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till nämnden.
5) Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Om beslutanderätt delegerats får ärendet ändå överlämnas till nämnden om
det finns särskilda skäl för detta.
Nämnden får delegera beslutanderätt till ordföranden eller annan ledamot i
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Vid handläggning av ärenden med stöd av delegerad beslutanderätt, gäller i
tillämpliga delar, vad som är föreskrivet för styrelsen i fråga om jäv, beslutsförhet, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till styrelsen.
§ 27 Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämnden beslutat vara behörig.
§ 28 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd
som nämnden bestämmer. Nämnden får genom beslut uppdra åt annan/andra att verkställa undertecknandet.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
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Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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2021-02-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019/519

§ 15 Beslut om revidering reglemente valnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för valnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Valnämnden har yttrat sig över förslaget och härvid ansett att §§ 22 och 23
bör ses över gällande stavning samt § 15 gällande numrering. I övrigt hade
nämnden inte något att erinra mot förslaget.
Förvaltningen har gjort ändringar utifrån valnämndens synpunkter.
Förvaltningen har även gjort vissa ändringar utifrån att kultur-och
fritidsnämnden hade synpunkter på en del bestämmelser i de gemensamma
delarna. För valnämndens del innebär det att tillägg har gjorts i förslaget, i §§
8 och 14 samt att i § 26 har kommunchefen ändrats till förvaltningschefen.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för valnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut utan Runo Johanssons tillägg.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente valnämnden”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
 Valnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente för
valnämnden”, 2020-03-05.
 Förslag till reglemente för valnämnden.
 Förslag till reglemente för valnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Reservation
Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-07-07
Ärendenummer
2019/519

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om reviderat reglemente för valnämnden
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Valnämnden har yttrat sig över förslaget och härvid ansett att §§ 22 och 23
bör ses över gällande stavning samt § 15 gällande numrering. I övrigt hade
nämnden inte något att erinra mot förslaget.
Förvaltningen har gjort ändringar utifrån valnämndens synpunkter.
Förvaltningen har även gjort vissa ändringar utifrån att kultur-och
fritidsnämnden hade synpunkter på en del bestämmelser i de gemensamma
delarna. För valnämndens del innebär det att tillägg har gjorts i förslaget, i §§
8 och 14 samt att i § 26 har kommunchefen ändrats till förvaltningschefen.
Beslutsunderlag
 Valnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente för
valnämnden”, 2020-03-05.
 Förslag till reglemente för valnämnden.
 Förslag till reglemente för valnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för valnämnden i enlighet med upprättat förslag.
Sändlista
Valnämnden

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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2020-03-05

Valnämnden

2019/62

§ 2 Beslut om yttrande över reglemente för valnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Kommunledningsförvaltningen har därefter skickat förslaget till reviderat
reglemente till valnämnden för yttrande. Yttrande ska inkomma till
kommunstyrelsen senast 2020-03-31.
Förvaltningen har inget att erinra gällande det upprättade förslaget på
reviderat reglemente för valnämnden.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande - valnämndens reglemente”,
kanslichef Anna Eklund, 2020-02-26.
 Begäran om yttrande – reglemente valnämnd, kommunjurist Jenny
Beckman, 2019-12-18.
 Förslag till reviderat reglemente valnämnden.
 Förslag till reviderat reglemente valnämnden, grönmarkerad text för
tillagd text, rödmarkerad text för borttagen text.
 Reglemente för nämnder och styrelse, ett underlag för lokala
bedömningar, SKR, mars 2019
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att avge sitt yttrande, att
nämnden inte har något att erinra gällande det upprättade förslaget på
reviderat reglemente för valnämnden, till kommunstyrelsen.
 Ordförande framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till
beslut gällande att § 22 och § 23 bör ses över gällande stavning samt
§ 15 gällande numrering.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett
tilläggsyrkande från ordförande.
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter ordförandes tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Valnämndens beslut
 Valnämnden beslutar att avge sitt yttrande, att nämnden anser att § 22
och § 23 bör ses över gällande stavning samt § 15 gällande numrering
och att nämnden i övrigt inte har något att erinra gällande det
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-03-05

Valnämnden

upprättade förslaget på reviderat reglemente för valnämnden, till
kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Ärendenr:

KS 2019/519

Antagen:

KF 2017-12-18

Reviderad
senast:

KF 2020-

FÖRFATTNINGSSAMLING

Reglemente valnämnden
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A Valnämndens uppgifter
§ 1 Valnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen samt
ansvara för genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen
(2005:837), folkomröstningslagen (1979:369), lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar samt uppgifter som enligt annan tillämplig lagstiftning ska
fullgöras av valnämnd.
Valnämnden ansvarar vidare för:
 Att svara för den lokala organisationen vid genomförande av allmänna
val, folkomröstningar och dylikt.
 Att vara lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till regionfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet
samt vid förekommande folkomröstning, omval eller extra val.
 Att hålla sig informerad om förhållanden, och följa utvecklingen, inom
sitt ansvarsområde samt vidta åtgärder så att val och folkomröstningar
kan genomföras på ett tillförlitligt och säkert sätt.
 Att fortlöpande följa den lokala valdistriktsindelningen och initiera de
ändringar däri som förändrade befolkningstal eller andra omständigheter kan föranleda.
 Att informera allmänheten om förestående val och folkomröstningar
samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten.
 Att besluta om arvodet för röstmottagare samt övriga valarbetare.
§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:
 Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
 Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i
avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
 Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
 Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska, inom sitt respektive verksamhetsområde, följa vad som anges i
lag eller annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att
nämnden ska fullgöra samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt
följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att
bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 6 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 7 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnden erhålla den information och det underlag
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2)

3)
4)

5)

6)
7)

de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller
inte uppgifter som omfattas av sekretess.
Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds
verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en
månad, bör den sökande/berörde underrättas om att ärendet har
kommit in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om
möjligt när ärendet förväntas bli avgjort.
Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt
underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.

§ 8 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska beredas så
att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas. Nämnden får besluta att den som har väckt ett ärende genom eförslag får närvara när ärendet behandlas, men inte när beslut fattas.
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C Valnämndens sammansättning och arbetsformer
§ 9 Nämndens sammansättning
Nämnden består av åtta ledamöter som utses av fullmäktige.
§ 10 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som ordförande bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot snarast underrättas om beslutet.
§ 11 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot samt annan förtroendevald som
får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen.
Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
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§ 12 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 13 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg
anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får
ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
§ 14 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämnens sammanträden.
§ 15 Ordföranden
Ordföranden ska:
1) Leda nämndens arbete och sammanträden.
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
3) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda.
4) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
5) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
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§ 16 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 17 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 18 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli.
§ 19 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende på grund av
jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen
innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 20 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 21 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 22 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning till ärendets
behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart
beröra det besluta som är fattat i ärendet.
§ 23 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 24 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 25 Delgivningsmottagare

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller
annan anställd som nämnden beslutar.
§ 26 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
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Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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A Valnämndens uppgifter
§ 1 Valnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen samt
ansvara för genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen
(2005:837), folkomröstningslagen (1979:369), lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar samt uppgifter som enligt annan tillämplig lagstiftning ska
fullgöras av valnämnd.
Valnämnden ansvarar vidare för:
 Att svara för den lokala organisationen vid genomförande av allmänna
val, folkomröstningar och dylikt.
 Att vara lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till regionsfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet
samt vid förekommande folkomröstning, omval eller extra val.
 Att hålla sig informerad om förhållanden, och följa utvecklingen, inom
sitt ansvarsområde samt vidta åtgärder så att val och folkomröstningar
kan genomföras på ett tillförlitligt och säkert sätt.
 Att fortlöpande följa den lokala valdistriktsindelningen och initiera de
ändringar däri som förändrade befolkningstal eller andra omständigheter kan föranleda.
 Att informera allmänheten om förestående val och folkomröstningar
samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten.
 Att besluta om arvodet för röstmottagare samt övriga valarbetare.
§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:
 Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
 Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i
avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
 Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
 Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska, inom sitt respektive verksamhetsområde, följa vad som anges i
lag eller annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden ska fullgöra. Nämnden ska, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 5 Planering, uppföljning och redovisning
1) Nämnden ansvarar för övergripande delar, principiellt viktiga och
avgörande frågor inom verksamheten samt anger riktlinjer och
prioriteringar inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar
dessutom för långsiktig planering och strategisk utveckling av
verksamheten.
2) Nämnden ska till fullmäktige yttra sig över förslag, framställningar,
medborgarförslag och motioner. Nämnden ska bereda och besluta i de
medborgarförslag som fullmäktige har överlämnat för beredning och
beslut.
3) Nämnden ska i sitt arbete beakta miljö-, tillgänglighets-, integrations-,
mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barn-konvention och konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
4) Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts
nämnden enligt speciallag.
§ 6 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
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Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar.
§ 6 7 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen, nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller
inte uppgifter som omfattas av sekretess.
2) Nämnden ska samråda med styrelsen och/eller annan nämnd när dess
verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, bör den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
§ 7 Motioner och medborgarförslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade medborgarförslag och motioner inom
tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över
sommaren. Nämndens yttrande ska utmynna i ett förslag till kommun-fullmäktige om att avslå eller bifalla medborgarförslaget eller motionen. I de fall
nämnden föreslår ett avslag på grund av att förslaget redan är genomfört, ska
detta framgå av beslutet.
I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till nämnden att besluta om ett
medborgarförslag gäller följande:
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När ett medborgarförslag beretts färdigt och nämnden ska fatta beslut om
medborgarförslaget ska förslagsställaren underrättas. Nämnden får besluta att
den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när
nämnden behandlar ärendet, men förslagsväckaren får inte närvara när beslut
fattas.
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas med
anledning av medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som kommit in
till fullmäktige under året och som inte slutbehandlats. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Styrelsen
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 8 Personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 8 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska beredas så
att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas. Nämnden får besluta att den som har väckt ett ärende genom eförslag får närvara när ärendet behandlas, men inte när beslut fattas.
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C Valnämndens sammansättning och arbetsformer
§ 9 Nämndens sammansättning
ValnNämnden består av åtta ledamöter som utses av fullmäktige.
Valnämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.
§ 10 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som ordförande bestämmer.
Ordföranden kan, vid behov, besluta om att kalla nämnden till extra
sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot snarast underrättas om beslutet.
§ 11 Kallelse och föredragningslista
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena samt
bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på
föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.
Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt
en lista över de ärenden som ska behandlas under sammanträdet.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
detta göras av den ledamot i nämnden som har flest tjänsteår i nämnden
bakom sig. Vid lika tjänsteår ska den äldste av dem utfärda kallelsen.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot samt annan förtroendevald som
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får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen.
Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
§ 12 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 12 Beslutsförhet
För att nämnden ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i
avgörandet av ärendet om ärendet avser myndighetsutövning mot någon
enskild.
§ 13 14 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg
anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får
ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
§ 14 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.
§ 15 Jäv eller annat hinder
Ledamot, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende på grund av
jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen
innan ärendets behandling påbörjats.
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Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 14 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 16 15 Nämndens oOrdföranden
Nämndens oOrdföranden ska:
1) I egenskap av nämndens främste företrädare ha uppsikt över nämndens verksamhet.
2) Se till att nämndens, och utskottets, ärenden behandlas utan onödigt
dröjsmål.
3) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
4) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och
ta initiativ i dessa frågor.
5) Främja samverkan mellan nämnden, styrelsen och övriga nämnder.
6) Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, under
konferenser och vid sammanträden om inte nämnden bestämmer annat i särskilda fall.
1) Leda nämndens arbete och sammanträden.
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
3) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda.
4) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
5) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 16 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
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§ 17 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får den i nämnden med flest tjänsteår
fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. Vid lika tjänsteår ska den äldste av
dem fullgöra ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 18 Närvarorätt för övriga
Kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande, och oppositionsrådet,
tillika kommunstyrelsens vice ordförande, har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får även medge att
annan ledamot i styrelsen närvarar vid nämndens sammanträden och deltar i
nämndens överläggningar om särskilda skäl föreligger. Den
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Rätten kan utnyttjas efter samråd med nämndens och kommunstyrelsens
ordförande.
Nämnden får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, annan nämnd
eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskilt
sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid
nämndens sammanträden.
§ 19 Justering av protokoll
Nämndens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet ska
justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagarvode betalas inte ut för
protokolljustering.
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Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Beslutet ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och anslås senast
nästkommande arbetsdag.
§ 20 Reservation och protokollsanteckning
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet.
Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten
vill motivera reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen måste lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Ledamöter kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning till
ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen
får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 21 Delegering av ärenden
Nämnden får uppdra åt presidiet, ledamot eller anställd hos kommunen att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden.
Delegaterna ska redovisas i en, av nämnden upprättad, delegationsordning
eller genom annat beslut i nämnden.
I följande slag av ärenden får beslutanderätt inte delegeras:
1) Ärende som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet.
2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige
har överklagats.
3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
4) Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till nämnden.
5) Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Om beslutanderätt delegerats får ärendet ändå överlämnas till nämnden om
det finns särskilda skäl för detta.
Nämnden får delegera beslutanderätt till ordföranden eller annan ledamot i
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Vid handläggning av ärenden med stöd av delegerad beslutanderätt, gäller i
tillämpliga delar, vad som är föreskrivet för nämnden i fråga om jäv, beslutsförhet, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll
och justering.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till
nämnden.
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§ 22 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämn-den
beslutat vara behörig.
§ 23 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i
nämnden, och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd som
nämnden bestämmer. Nämnden får genom beslut uppdra åt annan/andra att
verkställa undertecknandet.
§ 18 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli.
§ 19 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende på grund av
jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen
innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 20 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 21 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 22 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
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sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning till ärendets
behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart
beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 23 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 24 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 25 Delgivningsmottagare

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller
annan anställd som nämnden beslutar.
§ 26 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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§ 16 Beslut om motion om att utbildning kommer erbjudas och
genomföras för ledamöter i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att motionen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Karin Olofsson (MP) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med
yrkandet att kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare erbjuds en
utbildning om gällande lagar, regelverk och ansvar om uppdrag som vald
ledamot i fullmäktige.
Av motionen framgår bl.a. följande. Demokratiska processer måste
respekteras i en demokrati. För att detta ska kunna upprätthållas finns ett
antal lagar, som reglerar våra beslutsprocesser i alla offentliga organ.
Utbildningen ska omfatta uppdraget i ansvar, skyldighet och befogenhet, med
utgångspunkt i gällande lagar och regelverk. Utbildningen ska genomföras av
oberoende utbildare.
I början av mandatperioden höll kommunkansliet utbildningar för de nyvalda
politikerna. Dels en heldag på Sagabiografen om grunderna i kommunallagen
för samtliga politiker, dels en workshop om nämndsadministration med
nämndernas presidier och nämndsekreterare. Därutöver fick alla politiker en
digital utbildning för kommunpolitiker från JP Infonet som var tillgänglig under
hela 2019. Under november 2020 har personalavdelningen genomfört en
utbildning i arbetsmiljö för kommunstyrelsen.
Under våren 2021 planerar kommunkansliet att sammanställa
grundutbildningen som hölls i början av mandatperioden i form av en digital
handbok så att samtliga politiker kan ta del av den.
Kommunfullmäktige har en post för kurser och konferenser i budgeten på 50
tkr. Eftersom de planerade utbildningarna inte kommer att belasta budgeten
2021 finns det möjlighet att köpa in ytterligare utbildning.
Med hänsyn till ovanstående ska motionen anses vara besvarad.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att utbildning kommer erbjudas
och genomföras för ledamöter i kommunfullmäktige”, kommunjurist
Jenny Beckman, 2021-02-04.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Motion om att utbildning kommer erbjudas och genomföras för
ledamöter i kommunfullmäktige (MP m.fl.), 2020-09-28.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-30
Ärendenummer
2020/337

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Beslut om motion om att utbildning kommer
erbjudas och genomföras för ledamöter i kommunfullmäktige
Ärendet
Karin Olofsson (MP) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med
yrkandet att kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare erbjuds en
utbildning om gällande lagar, regelverk och ansvar om uppdrag som vald
ledamot i fullmäktige.
Beslutsunderlag
 Motion om att utbildning kommer erbjudas och genomföras för
ledamöter i kommunfullmäktige (MP m.fl.), 2020-09-28.
Utredning
Av motionen framgår bl.a. följande. Demokratiska processer måste
respekteras i en demokrati. För att detta ska kunna upprätthållas finns ett
antal lagar, som reglerar våra beslutsprocesser i alla offentliga organ.
Utbildningen ska omfatta uppdraget i ansvar, skyldighet och befogenhet, med
utgångspunkt i gällande lagar och regelverk. Utbildningen ska genomföras av
oberoende utbildare.
I början av mandatperioden höll kommunkansliet utbildningar för de nyvalda
politikerna. Dels en heldag på Sagabiografen om grunderna i kommunallagen
för samtliga politiker, dels en workshop om nämndsadministration med
nämndernas presidier och nämndsekreterare. Därutöver fick alla politiker en
digital utbildning för kommunpolitiker från JP Infonet som var tillgänglig under
hela 2019. Under november 2020 har personalavdelningen genomfört en
utbildning i arbetsmiljö för kommunstyrelsen.
Under våren 2021 planerar kommunkansliet att sammanställa
grundutbildningen som hölls i början av mandatperioden i form av en digital
handbok så att samtliga politiker kan ta del av den.
Kommunfullmäktige har en post för kurser och konferenser i budgeten på 50
tkr. Eftersom de planerade utbildningarna inte kommer att belasta budgeten
2021 finns det möjlighet att köpa in ytterligare utbildning.
Med hänsyn till ovanstående ska motionen anses vara besvarad.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 0 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är
besvarad.
Sändlista
Motionärerna

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 0 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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§ 17 Beslut om motion om laddinfrastruktur för hela kommunen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anse motionen vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Karin Olofsson (MP) har lämnat in en motion där hon föreslår att kommunen
tar fram en plan inklusive kostnadsberäkning för utbyggnad av laddstationer
av typen snabbladdare i hela kommunen och att medel söks genom
Klimatklivet. I motionen föreslås också att dialog förs med föreningar vid
framtagning av planen.
Motionen har remitterats till Tidaholms Energi AB och
samhällsbyggnadsnämnden.
Tidaholms Energi AB har bedömt att det inte finns en marknad för denna typ
av laddstolpar i kommunen. Tidaholms Energi AB skriver också att man
bevakar utvecklingen av elbilar i kommunen för fortsatt utbyggnad. Bolaget
har ansökt om bidrag från Klimatklivet men fått avslag två gånger, med
motiveringen att laddstolparna var för kraftiga.
Samhällsbyggnadsnämnden anför att kommunen idag har en strategi för
hållbara drivmedel som visar var det finns befintliga laddstationer och som
pekar ut var nya laddstationer kan placeras i kommunen. Vid valet har ett
antal kriterier använts som exempelvis att platsen är välbesökt, kommunen vill
öka antalet besökare till platsen och att besökare hinner stanna tillräckligt
länge för att hinna ladda sitt fordon. Denna strategi har tagits fram för varje
kommun i Skaraborg tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund.
Strategin hanterar bara publika laddstationer, alltså inte boende- eller
arbetsplatsladdning.
Samhällsbyggnadsnämnden skriver vidare att Tidaholms Energi AB (TEAB)
har en utbyggnadsplan på att bygga 8 st. 22 kw laddare fram till 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden påtalar också att samhällsbyggnadsförvaltningen
under 2020 har genomfört en miljökalkylering som ska vara ett stöd för hur
förvaltningen ska prioritera tidigare beslutade aktiviteter i hållbarhetsfrågor.
Slutligen menar samhällsbyggnadsnämnden att motionen bedöms yrka på
mer ingående åtgärder och arbete än vad befintlig strategi tar upp. Nämnden
bedömer att det inte finns möjligheter i nuläget att ta fram en plan för
laddinfrastruktur med tanke på prioriteringarna i nämndens miljöarbete.
Frågan om en plan för laddinfrastruktur kan dock bli aktuell framöver och då
kan åtgärden prövas på nytt.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att
motionen ska anses vara besvarad.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anse motionen vara besvarad.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om laddinfrastruktur för hela
kommunen”, vik kommunsekreterare Karin Hammerby, 2021-02-03
 Tidaholms Energi AB Yttrande ang laddinfrastruktur för hela Tidaholms
kommun, Mattias Andersson, VD, 2020-10-28, (styrelsen § 81/2020)
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut §129/2020 ”Beslut om yttrande
över motion om laddinfrastruktur för hela Tidaholms kommun”, 202010-29.
 Motion om laddinfrastruktur för hela kommunen, Karin Olofsson (MP),
2020-02-24.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-03
Ärendenummer
2020/103

Kommunstyrelsen

Karin Hammerby
0502-60 60 00
karin.hammerby@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse Beslut motion laddinfrastruktur hela kommunen
Ärendet
Karin Olofsson (MP) har lämnat in en motion där hon föreslår att kommunen
tar fram en plan inklusive kostnadsberäkning för utbyggnad av laddstationer
av typen snabbladdare i hela kommunen och att medel söks genom
Klimatklivet. I motionen föreslås också att dialog förs med föreningar vid
framtagning av planen.
Beslutsunderlag
 Tidaholms Energi AB Yttrande ang laddinfrastruktur för hela Tidaholms
kommun, Mattias Andersson, VD, 2020-10-28, (styrelsen § 81/2020)
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut §129/2020 ”Beslut om yttrande
över motion om laddinfrastruktur för hela Tidaholms kommun”, 202010-29.
 Motion om laddinfrastruktur för hela kommunen, Karin Olofsson (MP),
2020-02-24.
Utredning
Motionen har remitterats till Tidaholms Energi AB och
samhällsbyggnadsnämnden.
Tidaholms Energi AB har bedömt att det inte finns en marknad för denna typ
av laddstolpar i kommunen. Tidaholms Energi AB skriver också att man
bevakar utvecklingen av elbilar i kommunen för fortsatt utbyggnad. Bolaget
har ansökt om bidrag från Klimatklivet men fått avslag två gånger, med
motiveringen att laddstolparna var för kraftiga.
Samhällsbyggnadsnämnden anför att kommunen idag har en strategi för
hållbara drivmedel som visar var det finns befintliga laddstationer och som
pekar ut var nya laddstationer kan placeras i kommunen. Vid valet har ett
antal kriterier använts som exempelvis att platsen är välbesökt, kommunen vill
öka antalet besökare till platsen och att besökare hinner stanna tillräckligt
länge för att hinna ladda sitt fordon. Denna strategi har tagits fram för varje
kommun i Skaraborg tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund.
Strategin hanterar bara publika laddstationer, alltså inte boende- eller
arbetsplatsladdning.
Samhällsbyggnadsnämnden skriver vidare att Tidaholms Energi AB (TEAB)
har en utbyggnadsplan på att bygga 8 st. 22 kw laddare fram till 2022.
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Samhällsbyggnadsnämnden påtalar också att samhällsbyggnadsförvaltningen
under 2020 har genomfört en miljökalkylering som ska vara ett stöd för hur
förvaltningen ska prioritera tidigare beslutade aktiviteter i hållbarhetsfrågor.
Slutligen menar samhällsbyggnadsnämnden att motionen bedöms yrka på
mer ingående åtgärder och arbete än vad befintlig strategi tar upp. Nämnden
bedömer att det inte finns möjligheter i nuläget att ta fram en plan för
laddinfrastruktur med tanke på prioriteringarna i nämndens miljöarbete.
Frågan om en plan för laddinfrastruktur kan dock bli aktuell framöver och då
kan åtgärden prövas på nytt.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att
motionen ska anses vara besvarad.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Sändlista
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Tidaholms Energi AB
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Mattias Andersson
0502-60 65 59, 0705-61 60 35

2020-10-28
Kommunstyrelsen i Tidaholm

Yttrande ang. laddinfrastruktur för hela Tidaholms kommun.
Tidaholms Energi AB (TEAB) har av kommunfullmäktige i Tidaholms
kommun fått i uppdrag att yttra oss över laddinfrastruktur från Karin Olofsson
2020-02-24 ang. laddinfrastruktur i hela Tidaholms kommun.
Angående utbyggnaden av laddstolpar inom Tidaholms kommun har
Tidaholms Energi AB en utbyggnadsplan gällande 8 laddstolpar fram till 2022.
Av dessa är 5st i drift och vi inväntar tillstånd för ladsstolpe nummer 6.
Vi bevakar utvecklingen av elbilar i kommunen för fortsatt utbyggnad.
Marknaden får styra vår kommande utbyggnad. Det finns även en längre plan
på utbyggnad men den kommer som sagt revideras utefter marknadens
utveckling.
Vi har ansökt om bidrag från Klimatklivet men tyvärr har vi fått avslag två
gånger för det pågåendeprojektet under 2020. Deras motiveringen var att
laddstolparna var för kraftiga. Vi kommer givetvis beakta detta i kommande
utbyggnader och söka bidrag om tillfälle ges.
Laddstolpar av den typ som föreslås i motionen är kostsamma bygger det på att
de används frekvent för att det skall vara någon lönsamhet. I nuläget bedömer
vi att det inte finns en marknad för denna typ av laddstolpar i kommunen.
Det är även ytterst viktigt att gällande lagar och regler efterföljs gällande
utbyggnad av laddinfrastruktur. Det finns vissa regler som rör både
eldistributionsbolag och kommuner rörande utbyggnad av laddinfrastruktur.
Hälsningar

Mattias Andersson, VD

Tidaholms Energi AB
Postadress
Box 63, 522 22 TIDAHOLM

Besöksadress
Smedjegatan 18

Tfn
0502-60 65 50

Fax
info@tidaholmsenergi.se

Internet
www.tidaholmsenergi.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-10-29

Samhällsbyggnadsnämnd

2020/335

§ 129 Beslut om yttrande över motion om laddinfrastruktur för hela
Tidaholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionen ska anses vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion från miljöpartiet om
laddinfrastruktur för hela Tidaholms kommun till samhällsbyggnadsnämnden
och Tidaholms Energi för yttrande. Nämndens förslag till beslut ska följa
riktlinje om beredning av motioner och e-förslag.
I motionen yrkas på att kommunen tar fram en plan inklusive
kostnadsberäkning för utbyggnad av laddstationer av typen snabbladdare i
hela kommunen, att medel för utbyggnad söks genom klimatklivet och att
dialog förs med lokala föreningar vid framtagningen av planen.
Kommunen har idag en strategi för hållbara drivmedel som visar var det finns
befintliga laddstationer och den pekar ut var nya laddstationer kan placeras i
kommunen. Vid valet har ett antal kriterier använts som exempelvis att platsen
är välbesökt, kommunen vill öka antalet besökare till platsen och att besökare
hinner stanna tillräckligt länge för att hinna ladda sitt fordon. Denna strategi
har tagits fram för varje kommun i Skaraborg tillsammans med Skaraborgs
kommunalförbund. Strategin hanterar bara publika laddstationer, alltså inte
boende- eller arbetsplatsladdning.
Tidaholms Energi AB (TEAB) har en utbyggnadsplan på att bygga 8 st. 22 kw
laddare fram till 2022.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2020 genomfört en miljökalkylering
som ska vara ett stöd för hur förvaltningen ska prioritera tidigare beslutade
aktiviteter i hållbarhetsfrågor.
Motionen bedöms yrka på mer ingående åtgärder och arbete än vad befintlig
strategi tar upp. Nämnden bedömer att det inte finns möjligheter i nuläget att
ta fram en plan för laddinfrastruktur med tanke på prioriteringarna i nämndens
miljöarbete. Frågan om en plan för laddinfrastruktur kan dock bli aktuell
framöver och då kan åtgärden prövas på nytt.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
- Ingemar Johansson (L) och Tobias Henning (MP) yrkar på att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att motionen ska anses vara besvarad.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-10-29

Samhällsbyggnadsnämnd

-

Roger Lundvold (KD) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för komplettering av
underlag angående strategi för hållbara drivmedel.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag, arbetsutskottets och
Johansson och Hennings förslag till beslut och Lundvolds yrkande om
återremiss.
Ordföranden ställer först Lundvolds yrkande om återremiss under proposition
och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå detta.
Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets och Johanssons och Hennings
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
Johanssons och Hennings förslag.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 96/2020 ”Beslut
om yttrande över motion om laddinfrastruktur för hela Tidaholms
kommun”, 2020-10-15.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående motion om
laddinfrastruktur för hela Tidaholms kommun”, enhetschef Hållbar
Utveckling, Peter Lann, 2020-10-07.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53/2020 ”Beslut om
remittering av motion om laddinfrastruktur för hela Tidaholms
kommun”, 2020-04-22.
 Motion ställd till kommunfullmäktige från miljöpartiet de gröna,
2020-02-24.
 Strategi för hållbara drivmedel, 2020-01-24.
Reservation
Roger Lundvold (KD) reserverar sig mot beslutet.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-23
Ärendenummer
2021/4

Kommunstyrelsen

Karin Hammerby
0502-60 60 00
karin.hammerby@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har anmälts
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2021-02-17.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 202102-17.
 Delegationsbeslut fattade av kommundirektören 2021-02-02--2021-0205.
 Förteckning över nyanställda 2021-01-01--30, 2021-01-31.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
2021-02-17
Ärendenummer
2021/4

Namn.

Karin Hammerby
0502-60 60 00
karin.hammerby@tidaholm.se

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17
Beslutsdatum

Beslutsnummer

Ärende/beslut

Ärendenummer

2021-02-17, §
7

6.2

Köp av mark
Älvsbyn

2020/343

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se

1/1
723

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
2021-02-09
Ärendenummer
2021/4

Kommunstyrelsen

Eva Thelin
0502-60 60 20
eva.thelin@tidaholm.se

Delegationsbeslut fattade av Kommundirektör
Beslutsdatum

2021-02-02

2021-02-05

2021-02-05

Beslutsnummer

Ärende/beslut

1.8

Beslut om att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnder

1.8

Beslut om att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnder

1.8

Beslut om att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnder

Ärendenummer

2021/66
Remiss SBN –
Underlagsrapport
om utsläpp och
halter i luft i
kommunen i Västra
Götalands län
2021/73
Remiss BUN –
Ansökan från
Olinsgymnasiet i
Skara AB
2021/71
Remiss SBN –
Anmälan om
vattenverksamhet
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FORVNR
460
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

Förvaltning
Kultur och fritid
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad

Enhet
Museum
Ekedalen förskola
Ekedalen förskola
Ekedalen förskola
Ekedalens skola
Forsenskolans fritid
Fröjereds skola
Förskolan Axet
Förskolan Axet
Förskolan Fröjered
Förskolan Stallängen
Grundsärskolan
Hellidsskolan 1
Hellidsskolan 1
Hellidsskolan 2
Kompetenscentrum
Rosenberg 4-6
Rudbecksgymnasiet 1
AME (lönestöd)
Boendet Ariel
Hellidshemmet
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Lindängen
Midgård
Personliga ass
Personliga ass
Sjuksköterskor
Solvik 8
Utåtriktad dagligver

Befattning
MUSEIASSISTENT
BARNSKöT OUTB
BARNSKöT OUTB
FÖRSKOLLÄRARE
LÄRARE ÅRSK 1-6
ELEVASSISTENT
LÄRARE ÅRSK 1-7
BARNSKöT OUTB
FÖRSKOLLÄRARE
BARNSKÖTARE
FÖRSKOLL OUTB
ELEVASSISTENT
LÄRARE
SPECIALPEDAGOG
LÄRARE ÅRSK 4-9
LÄRARE
RESURSPERSON
LÄRARE ÖVR ÄMNE
BEREDSKAPSARB
BEHANDLINGSSEKR
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE
PERSONLIG ASS.
PERSONLIG ASS.
SJUKSKÖTERSKA
OMVÅRDARE
STÖDASSISTENT

Anställd från och med
18-jan-21
11-jan-21
11-jan-21
07-jan-21
07-jan-21
07-jan-21
07-jan-21
11-jan-21
25-jan-21
25-jan-21
07-jan-21
08-jan-21
07-jan-21
08-jan-21
07-jan-21
08-jan-21
07-jan-21
07-jan-21
04-jan-21
15-jan-21
04-jan-21
07-jan-21
04-jan-21
11-jan-21
18-jan-21
01-feb-21
18-jan-21
18-jan-21
18-jan-21
15-feb-21
11-jan-21
11-jan-21
14-jan-21

Anställningsform
61
3
42
3
3
42
1
42
1
42
43
42
1
1
42
1
42
43
49
6
6
6
1
1
6
3
3
6
6
1
1
6
6

Anställningsform, text
Timanställning, allmän visstid
Vikariat
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Vikariat
Vikariat
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tillsvidare
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tillsvidare
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tidsbegränsat enligt skollagen
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tillsvidare
Tillsvidare
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tillsvidare
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tidsbegränsat enligt skollagen
Tidsbegränsad allmänvisstid lönestöd
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Tillsvidare
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Vikariat
Vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Tillsvidare
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-01-27
Ärendenummer
2020/401

Kommunstyrelsen

Marie Anebreid
0502-60 60 43
marie.anebreid@tidaholm.se

Rapportlista kommunstyrelsen 2021-03-03
Ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2021-01-23 – 2021-02-19.
KS 2020/134
KS 2021/5
KS 2021/5
KS 2021/5
KS 2021/57
KS 2021/61
KS 2021/65

Beslut KOF 2021-01-12
Beslut om verksamhetsbidrag gällande höstterminen 2020
med anledning av covid-19
SKR - Cirkulär 21:09 Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20
SKR - Cirkulär 21:10 Bestämmelser för arbetstagare i
utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 20
SKR - Cirkulär 21:11 Internränta för år 2022
Beslut SBN 2021-01-21
Beslut om antagande av riktlinje om kommunala lekplatser
Socialstyrelsen - Nytt kunskapsunderlag från Nationella
vårdkompetensrådet
Utställning samråd detaljplan för Älvstorp 1:45
m.fl. stadsplan, S15 (fastigheterna Fallet 12 och 13)
Tidaholms kommun

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.
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