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 Dnr 2021-000009 000 

KF § 137 Upprop på kommunfullmäktige 

Beslut 

På dagens sammanträde genomförs upprop av närvarande ledamöter och ersättare enligt 

bilaga.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000003 000 

KF § 138 Val av protokolljusterare och fastställande 

av dag och plats för justering av 

protokollet 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Rolf Eriksson (S) och Per-Olof Andersson (M) att justera 

dagens protokoll.  

Ärendet 

Justeringen äger rum torsdagen den 28 oktober kl. 16.00 på kommunledningskontoret.     

___________________ 
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 Dnr 2021-000004 000 

KF § 139 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000012 08 

KF § 140 Allmänhetens frågestund 2021 

Beslut 

Inga nya frågor har kommit in till Allmänhetens frågestund.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000005 000 

KF § 141 Information 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  

Ärendet 

Christel Martinsson, förbundschef för Samordningsförbundet Skaraborg, informerar om 

förbundet och dess verksamhet.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000174 02 

KF § 142 Pensionspolicy för förtroendevalda 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Pensionspolicy för förtroendevalda Tibro kommun, 

att gälla från och med 2021-11-01. 

Reservation 

Martin Toresson (V) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet 

Pensionspolicy för förtroendevalda i Tibro kommun antogs 2008. Regelverket om pension 

och andra avgångsförmåner för förtroendevalda har ändrats under åren för att anpassas 

till de förändringar kring pensioner som sker i samhället. Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) tar fram förslag till regelverk som respektive kommun, region eller 

kommunalförbund har att anta som sina. Kommunledningskontoret har därför tagit fram 

förslag på en ny pensionspolicy.  

Syftet med Tibro kommuns pensionspolicy för förtroendevalda är att på ett enkelt och 

tydligt sätt beskriva de pensionsförmåner och pensionsersättningar kommunen beslutat 

om samt till vem den förtroendevalde kan vända sig för att få information.  

Pensionspolicyn är marknadsmässigt framtagen utifrån regler och rekommendationer 

samt möjligheter att utveckla dessa. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-09-07 

Pensionspolicy för förtroendevalda Tibro kommun  

Beslut delges 

Förtroendevalda i Tibro kommun 

___________________ 
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 Dnr 2021-000173 02 

KF § 143 Pensionspolicy för medarbetare 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Pensionspolicy för medarbetare Tibro kommun, att 

gälla från och med 2021-11-01.  

Ärendet 

Pensionspolicy för anställda antogs 2008. Kommunledningskontoret har nu tagit fram 

förslag på ny pensionspolicy för medarbetare. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en av 

Tibro kommuns målsättningar. En pensionspolicy med fokus på ett lång och flexibelt 

arbetsliv är en av delarna i detta arbete. Pensionspolicyns syfte är att vara ett verktyg och 

att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva kommunens pensionsförmåner och förmåner 

knutna till ålder.  

Pensionspolicyn beskriver på ett samlat sätt kommunens pensionsåtagande gentemot 

medarbetarna. Den är marknadsmässigt framtagen utifrån lagregler och kollektivavtal 

samt möjligheter att utveckla dessa. 

Tibro kommun vill med denna pensionspolicy: 

- Öka sin attraktion som arbetsgivare. 

- Få en bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra förmåner 

knutna till ålder. 

- Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och andra 

förmåner som är knutna till ålder. 

- Ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar efter den 

enskildes behov och förutsättningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Hanna (S) och Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-09-07 

Pensionspolicy för medarbetare Tibro kommun  

Beslut delges 

Medarbetare i Tibro kommun 

___________________ 
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 Dnr 2020-000231 21 

KF § 144 Antagande av översiktsplan 2021 för Tibro 

kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta översiktsplan 2021 för Tibro kommun.  

Ärendet 

Varje kommun är enligt plan- och bygglagen skyldig att ha en gällande översiktsplan. 

Planen ses över varje mandatperiod. Tibro kommuns nu gällande översiktsplan är daterad 

till 2012 och kommunen har fattat beslut att göra en ny översiktsplan.  

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska visa kommunens vilja 

gällande byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. 

Planen ska utgöra vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut 

om bland annat detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. 

Tibro kommun har valt att göra en digital översiktsplan. Planen blir då tidsenlig, lättare att 

ajourföra och den blir mer tillgänglig för tjänstepersoner, politiker och allmänhet. 

Arbetet med översiktsplanen har följt planprocessen för översiktsplan enligt plan- och 

bygglagen (PBL), med en samrådsdel och en granskningsdel. En samrådsredogörelse 

samt ett granskningsutlåtande har upprättats, där alla inkomna synpunkter och yttranden 

har bemötts och planen har bearbetats i de delar där det ansetts relevant. Den 

bearbetade översiktsplanen är nu redo för antagande. 

I samband med framställandet av översiktsplanen pågår förankringsprocessen för ett 

kulturmiljöprogram. Programmet är integrerat i den digitala versionen av översiktsplanen. 

Ett beslut om antagande av kulturmiljöprogrammet särskiljs från översiktsplanen och tas 

under våren 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S), Per-Olof Andersson (M), Åse Nicklasson (SD) och Anna-Karin 

Johansson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-09-23 

Tibro Översiktsplan Texter - Antagandehandling - oktober 2021 

Länk till digital antagandehandling Tibro Översiktsplan 

Samrådsredogörelse Tibro ÖP - Antagandehandling - september 2021 



 Sida 12 (25) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-10-25  

 

Protokollet är digitalt signerat  Utdragsbestyrkande 

(181109 13.37) Ann Margareta 

Ohlsson - Mobilt BankID 

(210509 10.23) ROLF GUNNAR 

ERIKSSON - Mobilt BankID 

(201030 13.35) PER-OLOF 

ANDERSSON - Mobilt BankID 

 
   

Granskningsutlåtande Tibro ÖP - Antagandehandling - september 2021 

 

Beslut delges 

Byggnads- och trafiknämnden 

Samhällsbyggnadschef 

Stadsarkitekt 

Avdelningschef plan- och byggavdelningen 

___________________ 
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 Dnr 2021-000225 04 

KF § 145 Delårsrapport med uppföljning 2 per 31 

augusti 2021 - Tibro kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport med årsprognos per 31 augusti 

2021 för Tibro kommun.  

Ärendet 

Tibro kommun upprättar delårsrapport per 31 augusti i samband med uppföljning 2. I 

delårsrapporten redovisas uppföljning av ekonomin samt de strategiska målen som 

kommunfullmäktige beslutat om i budget 2021. 

I delårsrapportens verksamhetsberättelse beskrivs arbetet med de strategiska målen. 

Analysen och bedömningen bygger på denna redogörelse tillsammans med utfall på 

fastställda indikatorer och effekter av insatserna. Målperioden är 2021-2023. Det innebär 

att hittills har endast åtta månader passerat av målperioden och det är ännu tidigt att 

uttala sig om effekterna samt prognosen för måluppfyllelsen för 2023. 

Den ekonomiska prognosen visar på ett positivt resultat om 71,9 miljoner kronor, vilket är 

65,7 miljoner högre än budgeterade 6,2 miljoner kronor. Bakom den rekordhöga 

prognosen ligger en stark utveckling på finansmarknaderna och finansnettot 

prognostiseras bli 29 miljoner kronor bättre än budgeterat. Skatteintäkterna väntas bli 15 

miljoner kronor högre än budgeterat, beroende på att skatteunderlaget ökat mer än 

väntat. Detta som en följd av den snabba återhämtning av ekonomin och 

arbetsmarknaden som skett. En tredje stor positiv avvikelse är hänförbar till ändrad 

redovisning avseende ackumulerat resultat inom fjärrvärmeverksamheten. Detta flyttas, 

för att följa god redovisningssed, från skuld till eget kapital i balansräkningen, varvid en 

engångsintäkt om 13,7 miljoner kronor uppstår.   

Investeringarna väntas under 2021 uppgå till 57,2 miljoner kronor, vilket är 31,9 miljoner 

kronor lägre än budgeterade 89,1 miljoner kronor. Orsaken till den lägre prognosen är 

förseningar rörande flera större projekt. Merparten av ej förbrukade medel väntas därför 

medföras till år 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-09-29 

Delårsrapport med årsprognos - Tibro kommun 2021-08-31 

Investeringsprognos per 210831 

Investeringsprognos per 210831 samhällsbyggnadsnämnden 

Styrelsens och nämndernas delårsberättelser, augusti 2021 

___________________ 
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 Dnr 2021-000203 003 

KF § 146 Regler för intern kontroll 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Regler för intern kontroll, 

att dessa regler ersätter Reglemente för intern kontroll, KF 2015-11-30 § 133. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-09 § 4 om att ge kommunledningskontoret i 

uppdrag att se över reglementet för intern kontroll och tillhörande anvisningar. Detta i 

samband med ärendet om kommunstyrelsens bedömning av kommunens samlade 

system för intern kontroll 2020. Bedömningen var att den interna kontrollen var tillräcklig 

men att nämndernas följsamhet till reglementet kan förbättras. 

Kommunledningskontoret har genomfört en översyn och övriga förvaltningar har getts 

möjlighet att inkomma med synpunkter till arbetet. Kommunledningskontoret föreslår att 

reglementet för intern kontroll ersätts av regler för intern kontroll. Detta enligt kommunens 

riktlinje för benämning av styrdokument. 

Innehållsmässigt skiljer sig inte reglerna nämnvärt från nuvarande bestämmelser. De 

ändringar som föreslås är bland annat att tidpunkten för när kommunstyrelse och 

nämnder ska anta en internkontrollplan sätts till senast november månad (inför 

kommande år). Därtill föreslås att kommunstyrelsens årliga utvärdering av kommunens 

samlade system för intern kontroll, för det gångna året, genomförs senast i mars. I 

nuvarande reglemente finns ingen tidpunkt för när detta ska vara gjort. Det har också 

gjorts en del redaktionella samt layoutmässiga ändringar. 

Reglerna föreslås gälla för kommunstyrelse och nämnder. Innehållet har stämts av med 

det arbete som pågår gällande företagspolicy för de kommunala bolagen. Bestämmelser 

om intern kontroll för bolagen kommer att ingå där och harmonisera med innehållet i nu 

föreslagna regler för intern kontroll. 

Därtill har ett arbete gjorts med tydligare anvisningar för de olika momenten i arbetet med 

intern kontroll under året. Dessa kommer efter beslut om att anta regler för intern kontroll 

att publiceras på intranätet tillsammans med tillhörande mallar. Detta för att underlätta 

nämndernas följsamhet till reglerna.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-09-23 

Regler för intern kontroll inkl. bilagor 

Beslut delges 

Samtliga nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2021-000186 003 

KF § 147 Regler för kommunalt partistöd Tibro 

kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Regler för kommunalt partistöd Tibro kommun, att 

gälla från och med 2021-11-01.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2014-09-22 § 56 Regler för kommunalt partistöd för Tibro 

kommun, att gälla från och med 2015-01-01. Kommunledningskontoret har nu sett över 

reglerna i sin helhet. Översynen har inte resulterat i några större revideringar, utan endast 

revideringar av redaktionell karaktär samt ändringar av hänvisningar till aktuella lagrum. 

Kommunledningskontoret har i samband med översynen även tagit fram en blankett som 

ska användas för partiernas redovisning av partistödet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-14 § 126 att återremittera ärendet till 

kommunledningskontoret för ytterligare beredning, då redovisningskravet för partier som 

inte erhållit partistöd för aktuellt redovisningsår behövde förtydligas. 

Kommunledningskontoret har nu förtydligat detta genom att flytta text om 

redovisningskravet från § 3, Årlig utbetalning, till § 5, Redovisning och granskning, samt 

kompletterat § 5, enligt följande; ”Undantag från redovisningskravet ges till partier som 

inte har erhållit partistöd för aktuellt redovisningsår”. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-09-22 

Regler för kommunalt partistöd Tibro kommun  

Beslut delges 

Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-10-25  

 

Protokollet är digitalt signerat  Utdragsbestyrkande 

(181109 13.37) Ann Margareta 

Ohlsson - Mobilt BankID 

(210509 10.23) ROLF GUNNAR 

ERIKSSON - Mobilt BankID 

(201030 13.35) PER-OLOF 

ANDERSSON - Mobilt BankID 

 
   

 Dnr 2021-000107 11 

KF § 148 Ändring av valdistriktsnamn 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Tibro kommuns valdistriktsnamn ska ändras enligt 

följande: 

Valdistriktskod Namn före beslut Namn efter beslut 

14720101 Tibro 1  Smuleberg m.fl. 

14720102 Tibro 2 Södra centrum 

14720103 Tibro 3 Häggetorp, Katrineberg m.fl. 

14720104 Tibro 4 Skattegården m.fl.  

14720205 Tibro 5 Fagersanna, Ransberg m.fl. 

14720106 Tibro 6 Hörnebo, Kvarnhagen m.fl. 

 

Ärendet 

Av 4 kap. 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen ska, på förslag av kommunfullmäktige, 

besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året 

närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. 

Av Valmyndighetens manual om Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi 

och mandat framgår att ett valdistrikts namn ska beskriva det område som avses. En 

person med lokalkännedom ska kunna förstå vilket område som avses bara genom att 

läsa namnet. Löpnummernamn enligt formen ”Valby 1”, ”Valby 2” och så vidare används 

inte.  

Då namnen på Tibro kommuns valdistrikt idag är löpnummernamn enligt ovan föreslår 

Länsstyrelsen kommunen att se över namnen. Valmyndighetens manual om 

Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat anger följande 

prioriteringsordning vid namngivning av valdistrikt: 

I första hand ska valdistriktet ges namn efter det område som valdistriktet innefattar, till 

exempel ”Valby”, ”Röstberga” eller ”Mandatviken”.  

Innehåller valdistriktet flera distinkta, likvärdiga områden ska de alla ingå i namnet, med 

det mest centrala namnet först, till exempel ”Valby-Röstberga-Mandatviken” eller ”Valby, 

Röstberga och Mandatviken”. 



 Sida 19 (25) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-10-25  

 

Protokollet är digitalt signerat  Utdragsbestyrkande 

(181109 13.37) Ann Margareta 

Ohlsson - Mobilt BankID 

(210509 10.23) ROLF GUNNAR 

ERIKSSON - Mobilt BankID 

(201030 13.35) PER-OLOF 

ANDERSSON - Mobilt BankID 

 
   

Om det finns för många distinkta områden i valdistriktet, så att namnet blir fler än 36 

tecken, ska det mest centrala området väljas, följt av ”m.fl.”, enligt ”Valby m.fl.”. 

Är valdistriktet för litet för att ges ett distinkt namn, kan det dela namn med de 

angränsande valdistrikten, men särskiljas av ett väderstreckstillägg.  

Löpnummernamn enligt formen ”Valby 1”, ”Valby 2” och så vidare används inte. 

Kommunledningskontoret har arbetat med att ta fram förslag på nya valdistriktsnamn och 

föreslår följande: 

Valdistriktskod Namn före beslut Namn efter beslut 

14720101 Tibro 1  Smuleberg m.fl. 

14720102 Tibro 2 Södra centrum 

14720103 Tibro 3 Häggetorp, Katrineberg m.fl. 

14720104 Tibro 4 Skattegården m.fl.  

14720205 Tibro 5 Fagersanna, Ransberg m.fl. 

14720106 Tibro 6 Hörnebo, Kvarnhagen m.fl. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-07-13 

Meddelande om valdistriktsnamn, Länsstyrelsen Västra Götaland, 2021-04-01 

Beslut delges 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

___________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-10-25  

 

Protokollet är digitalt signerat  Utdragsbestyrkande 

(181109 13.37) Ann Margareta 

Ohlsson - Mobilt BankID 

(210509 10.23) ROLF GUNNAR 

ERIKSSON - Mobilt BankID 

(201030 13.35) PER-OLOF 

ANDERSSON - Mobilt BankID 

 
   

 Dnr 2021-000241 08 

KF § 149 Redovisning av inlämnade motioner och 

medborgarförslag som ännu inte har 

besvarats, oktober 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen av inlämnade, men inte besvarade 

motioner och medborgarförslag.  

Ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner och medborgarförslag som inte är 

besvarade redovisas två gånger per år. 

Dagens redovisning omfattar 11 motioner och 11 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-09-23 

___________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-10-25  

 

Protokollet är digitalt signerat  Utdragsbestyrkande 

(181109 13.37) Ann Margareta 

Ohlsson - Mobilt BankID 

(210509 10.23) ROLF GUNNAR 

ERIKSSON - Mobilt BankID 

(201030 13.35) PER-OLOF 

ANDERSSON - Mobilt BankID 

 
   

 Dnr 2021-000245 08 

KF § 150 Svar på interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Rolf 

Eriksson (S) om friidrotten i Tibro 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar interpellationssvaret.  

Ärendet 

Åse Nicklasson (SD) och Ulf Lindström (SD) har lämnat in en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om friidrotten i Tibro. 

Rolf Eriksson (S) svarar på interpellationen.  

Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om friidrotten i Tibro, 

2021-09-24 

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om friidrotten i 

Tibro, 2021-10-22 

___________________ 
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Protokollet är digitalt signerat  Utdragsbestyrkande 

(181109 13.37) Ann Margareta 

Ohlsson - Mobilt BankID 

(210509 10.23) ROLF GUNNAR 

ERIKSSON - Mobilt BankID 

(201030 13.35) PER-OLOF 

ANDERSSON - Mobilt BankID 

 
   

 Dnr 2021-000016 11 

KF § 151 Avsägelser samt val till politiska uppdrag i 

Tibro kommun 2021 

Inga avsägelser har kommit in till dagens sammanträde och inga val behöver göras.  

___________________ 
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ANDERSSON - Mobilt BankID 

 
   

 Dnr 2021-000017 08 

KF § 152 Anmälan av nya frågor och interpellationer 

Inga nya frågor eller interpellationer har kommit in till dagens sammanträde.  

___________________ 
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(210509 10.23) ROLF GUNNAR 

ERIKSSON - Mobilt BankID 

(201030 13.35) PER-OLOF 

ANDERSSON - Mobilt BankID 

 
   

 Dnr 2021-000264 08 

KF § 153 Motion om utredning av Nyboskolan som 

framtida högstadium  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om utredning av Nyboskolan som framtida högstadium har inkommit från 

Martin Toresson (V).  

Beslutsunderlag 

Motion om utredning av Nyboskolan som framtida högstadium, 2021-10-14 

___________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-10-25  

 

Protokollet är digitalt signerat  Utdragsbestyrkande 

(181109 13.37) Ann Margareta 

Ohlsson - Mobilt BankID 

(210509 10.23) ROLF GUNNAR 

ERIKSSON - Mobilt BankID 

(201030 13.35) PER-OLOF 

ANDERSSON - Mobilt BankID 

 
   

 Dnr 2021-000015 000 

KF § 154 Skrivelser och meddelanden 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar anmälda skrivelser och meddelanden.  

Ärendet 

Följande skrivelser och meddelanden anmäls: 

Delårsrapport 2021 för Skaraborgs kommunalförbund 

Delårsrapport 2021 för Avfallshantering östra Skaraborg 

Delårsrapport 2021 för Tolkförmedling Väst 

Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut 2021-10-11 om ny ersättare för ledamot i 

kommunfullmäktige 

Beslut delges 

Berörda kommunalförbund 

___________________ 

 


