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 Kommunfullmäktige 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

   

Plats och tid Teamsmöte, måndagen den 25 januari 2021 kl 18:00-19.30 
Beslutande Se närvarolista på sida 2 

  

Övriga deltagande Frida Blomqvist, kanslichef 
Josefin Karlsson, kommunsekreterare 

 
Utses att justera Rolf Eriksson (S) Per-Olof Andersson (M) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, 2021-01-26 
 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-25 

 Josefin Karlsson  
Ordförande   
 Ann Ohlsson (L)  
Justerare   
 Rolf Eriksson (S) Per-Olof Andersson (M) 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2021-01-25 
Anslagsdatum 2021-01-27 Anslag tas ner 2021-02-18 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 
Underskrift  
 Josefin Karlsson 
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Rolf Eriksson (S) 
Åse Nicklasson (SD) 
Per-Olof Andersson (M) 
Anne-Marie Wahlström (S), §§ 5-17 
Alda Danial (L) 
Maria Marić (KD) 
Anna-Karin Johansson (C) 
Rasmus Hägg (S) 
Thomas Morell (SD) 
Ann-Britt Danielsson (M) 
Lina Dahm (S) 
Claes Jägevall (L) 
Heinz Barath (SD) 
Jan Hanna (S) 
Hampus Borg (M) 
Kjell-Åke Johanson (KD) 
Stefan Grad (C) 
Bengt Ferm (S) 
Kristoffer By (SD) 
Susanne Johansson (S) 
Peter Söderlund (L) 
Mikael Faleke (M) 
Lennart Thunborg (SD) 
Gunnel Johansson (S) 
Micael Algotsson (C) 
Per-Olof Qvick (M) 
Thomas Carlsson (S) 
Ingela Lager (S) 
Bodil Olsson (M) 
Ann Ohlsson (L) 

Tjänstgörande ersättare Hans Dahm (S) ersätter Jörgen Strende (S) 
Peter Eclund (KD) ersätter Jan Lundqvist (KD) 
Ulf Lindström (SD) ersätter Per Olof Lilja (SD) 
Stefan Larsson (SD) ersätter Stefan Eriksson (SD) 
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 Dnr 2021-000009 000 

KF § 1 Upprop på kommunfullmäktige 

Beslut 

På dagens sammanträde genomförs upprop av närvarande ledamöter och ersättare enligt 
närvarolista.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000003 000 

KF § 2 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 tisdagen den 26 januari kl. 9.00 på kommunledningskontoret.  

___________________ 

 



 Sida 7 (31)

 Kommunfullmäktige 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

   

 Dnr 2021-000004 000 

KF § 3 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000012 08 

KF § 4 Allmänhetens frågestund 2021 

Inga nya frågor har kommit in till Allmänhetens frågestund.  

___________________ 
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 Dnr 2020-000174 25 

KF § 5 Revidering av prislista för mark inom 
detaljplanerat område   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa prislista för mark inom detaljplanerat område, att 
gälla från och med 2021-02-01.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2018-03-26 § 30 beslut om prislista för mark inom 
detaljplanerat område. Prislistan behöver ses över och kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade därför 2020-06-09 § 118 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
redovisa förslag till uppdaterad prislista för mark inom detaljplanerat område.  

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag på ny prislista för mark inom 
detaljplanerat område. Under kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 
2020-11-24 § 209 beslutade arbetsutskottet att priserna i kronor för åkermark och 
betesmark ska tas bort och att de priserna därmed enbart ska fastställas enligt värdering. 
Priserna som föreslås därefter är enligt följande: 

Bostadstomt: 

Kategori 1:  250 kr/m2 (inklusive lantmäteriförrättning, nybyggnadskarta och utsättning) 

Kategori 2:  300 kr/m2 (inklusive lantmäteriförrättning, nybyggnadskarta och utsättning) 

Kategori 3:  350 kr/m2 (inklusive lantmäteriförrättning, nybyggnadskarta och utsättning) 

Kategori 4:  400 kr/m2 (inklusive lantmäteriförrättning, nybyggnadskarta och utsättning)   

Industritomt: Enskilt beslut, samhällsbyggnadsnämnden 

Handelstomt: Enskilt beslut, samhällsbyggnadsnämnden 

Åkermark: Enligt värdering 

Betesmark: Enligt värdering 

Skogsmark: Enligt värdering 

Parkmark: Kan ej säljas 

Övrig kvartersmark: 25 kr/m2 eller enligt enskilt beslut, samhällsbyggnadsnämnden 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S), Per-Olof Andersson (M) och Bengt Ferm (S) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-11-18 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-11-09 § 98 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-11-04 Prislista för mark inom 
detaljplanerat område  

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000308 29 

KF § 6 Markförsäljning, Fröstorp 10:2/2, 
jordbruksdelen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna försäljningen av del av fastigheten Fröstorp 10:2/2 till priset av 913 000 
kronor, enligt de villkor som framgår av undertecknad avsiktsförklaring, 

att delegera slutförandet av försäljningen till samhällsbyggnadschefen.  

Ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beslutat att ge uppdrag till Skandiamäklarna att 
för kommunens räkning sälja Fröstorp 10:2/2 för värderat pris av Skogskonsult Mariestad 
eller högstbjudande. Skandiamäklarna har avtalat med en köpare av jordbruksdelen för 
913 000 kronor, vilket också är värderat pris.  

Köpekontrakt kan inte skrivas förrän en utredning angående rätt till utfart, 
samfällighetsföreningar, gemensamhetsanläggningar med mera är utförd av Lantmäteriet 
och därför har en avsiktsförklaring undertecknats mellan köpare och Tibro kommun i 
väntan på att utredningen ska bli klar.  

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och, eftersom det inte finns någon 
prislista eller riktlinjer för försäljning av mark utanför detaljplanerat område, är det 
kommunfullmäktige som ska fatta beslut om försäljningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S), Bengt Ferm (S) och Heinz Barath (SD) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-11-13 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-11-09 
Värdering del av Fröstorp 10:2, Kartbild över fastighet 
Undertecknad avsiktsförklaring 

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000320 29 

KF § 7 Markförsäljning, Fröstorp 10:2/2, 
skogsdelen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna försäljningen av del av fastigheten Fröstorp 10:2/2 till priset av 350 000 
kronor, enligt de villkor som framgår av undertecknad avsiktsförklaring, 

att delegera slutförandet av försäljningen till samhällsbyggnadschefen.  

Ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beslutat att ge uppdrag till Skandiamäklarna att 
för kommunens räkning sälja Fröstorp 10:2/2 för värderat pris av Skogskonsult Mariestad 
eller högstbjudande. Fröstorp 10:2/2 har delats upp i två delar, en skogsdel och en 
jordbruksdel. Skandiamäklarna har avtalat med en köpare av skogsdelen för 350 000 
kronor, vilket var det bud som vann budgivningen. (Värderat var pris 273 000 kronor).  

Köpekontrakt kan inte skrivas förrän en utredning angående rätt till utfart, 
samfällighetsföreningar, gemensamhetsanläggningar med mera är utförd av Lantmäteriet 
och därför har en avsiktsförklaring undertecknats mellan köpare och Tibro kommun i 
väntan på att utredningen ska bli klar.  

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och, eftersom det inte finns någon 
prislista eller riktlinjer för försäljning av mark utanför detaljplanerat område, är det 
kommunfullmäktige som ska fatta beslut om försäljningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S), Bengt Ferm (S) och Heinz Barath (SD) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-11-26 
Ordförandebeslut markförsäljning del av Fröstorp 10:2/2, samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande, 2020-11-23 
Värdering del av Fröstorp 10:2, Kartbild över fastighet 
Undertecknad avsiktsförklaring 
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Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000304 08 

KF § 8 Svar på interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Rolf 
Eriksson (S) om vilka åtgärder kommunen 
vidtar för att öka tryggheten för 
medborgarna 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar interpellationssvaret.  

Ärendet 

Åse Nicklasson (SD) och Thomas Morell (SD) har ställt en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om vilka åtgärder kommunen vidtar för 
att öka tryggheten för medborgarna. 

Kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) svarar på interpellationen.  

Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om vilka åtgärder 
kommunen vidtar för att öka tryggheten för medborgarna, 2020-11-11 
Svar på interpellation, 2021-01-18 

___________________ 
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 Dnr 2020-000291 08 

KF § 9 Svar på interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Alda 
Danial (L) om insatser i samband med hot 
och våld inom skolverksamheten 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar interpellationssvaret.  

Ärendet 

Åse Nicklasson (SD) och Thomas Morell (SD) har ställt en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Alda Danial (L) om insatser i samband med hot och våld 
inom skolverksamheten. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Alda Danial (L) svarar på interpellationen.  

Beslutsunderlag 

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Alda Danial (L) om insatser i 
samband med hot och våld inom skolverksamheten, 2020-11-02 
Svar på interpellation, 2020-11-18 

___________________ 
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 Dnr 2020-000290 08 

KF § 10 Svar på interpellation till socialnämndens 
ordförande Jan Hanna (S) om insatser i 
samband med polisanmälningar om 
misshandel 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar interpellationssvaret.  

Ärendet 

Åse Nicklasson (SD) och Thomas Morell (SD) har ställt en interpellation till 
socialnämndens ordförande Jan Hanna (S) om insatser i samband med polisanmälningar 
om misshandel. 

Socialnämndens ordförande Jan Hanna (S) svarar på interpellationen.  

Beslutsunderlag 

Interpellation till socialnämndens ordförande Jan Hanna (S) om insatser i samband med 
polisanmälningar om misshandel, 2020-11-02 
Svar på interpellation, 2021-01-18 

___________________ 
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 Dnr 2020-000293 11 

KF § 11 Val av ombud och ersättare vid 
bolagsstämma med AB Tibrobyggen år 
2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ombud och ersättare vid 
bolagsstämma med AB Tibrobyggen år 2021: 

Ombud: 
Ann Ohlsson (L) 
Per-Olof Andersson (M) 

Ersättare: 
Thomas Carlsson (S) 
Thomas Danielsson (M)  

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja två ombud och två ersättare till 2021 års bolagsstämma 
med AB Tibrobyggen.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från valberedningen, 2020-11-12 

Beslut delges 

Valda ombud och ersättare 
AB Tibrobyggen 

___________________ 
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 Dnr 2020-000294 11 

KF § 12 Val av ombud och ersättare vid 
bolagsstämma med Tibro Energi AB år 
2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ombud och ersättare vid 
bolagsstämma med Tibro Energi AB år 2021: 

Ombud: 
Ann Ohlsson (L) 
Per-Olof Andersson (M) 

Ersättare: 
Thomas Carlsson (S) 
Per-Olof Qvick (M)  

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja två ombud och två ersättare till 2021 års bolagsstämma 
med Tibro Energi AB.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från valberedningen, 2020-11-12 

Beslut delges 

Valda ombud och ersättare 
Tibro Energi AB 

___________________ 
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 Dnr 2020-000295 11 

KF § 13 Val av ombud och ersättare vid 
bolagsstämma med Tibro Elnät AB år 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ombud och ersättare vid 
bolagsstämma med Tibro Elnät AB år 2021: 

Ombud: 
Ann Ohlsson (L) 
Per-Olof Andersson (M) 

Ersättare: 
Thomas Carlsson (S) 
Per-Olof Qvick (M)  

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja två ombud och två ersättare till 2021 års bolagsstämma 
med Tibro Elnät AB.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från valberedningen, 2020-11-12 

Beslut delges 

Valda ombud och ersättare  
Tibro Elnät AB 

___________________ 
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 Dnr 2020-000296 11 

KF § 14 Fyllnadsval av nämndeman 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Towe Ljunggren som nämndeman från Tibro 
kommun för återstående tid av mandatperioden 2020-2023.  

Ärendet 

Nämndemannen Eva-Lena Laskay har från och med den 1 december 2020 entledigats 
från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten. Tingsrätten anhåller därför om att 
kommunfullmäktige genom fyllnadsval utser ny nämndeman för återstående tid av 
mandatperioden 2020-2023. 

Efter diskussion föreslår valberedningens presidium kommunfullmäktige att utse Towe 
Ljunggren som nämndeman från Tibro kommun.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) och Heinz Barath (SD) föreslår bifall till valberedningens förslag.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från valberedningen, 2021-01-21  

Beslut delges 

Skaraborgs tingsrätt 
Towe Ljunggren 

___________________ 

 



 Sida 21 (31)

 Kommunfullmäktige 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

   

 Dnr 2020-000325 11 

KF § 15 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
socialnämnden  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Kjell Hultstens (KD) avsägelse av uppdraget som ersättare i socialnämnden, 

att välja Maria Marić (KD) som ny ersättare i socialnämnden.     

Ärendet 

Kjell Hultsten (KD) har lämnat in avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i 
socialnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2020-11-26 

Beslut delges 

Kjell Hultsten 
Maria Marić 
Socialnämnden    

___________________ 
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 Dnr 2020-000324 11 

KF § 16 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
socialnämnden  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Kjell-Åke Johansons (KD) avsägelse av uppdraget som ledamot i 
socialnämnden, 

att välja Kjell Hultsten (KD) som ny ledamot i socialnämnden.     

Ärendet 

Kjell-Åke Johanson (KD) har lämnat in avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i 
socialnämnden.    

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2020-11-26 

Beslut delges 

Kjell-Åke Johanson 
Kjell Hultsten 
Socialnämnden     

___________________ 
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 Dnr 2020-000342 11 

KF § 17 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen, ledamot i byggnads- 
och trafiknämnden och ledamot i 
kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Jan Lundqvists (KD) avsägelse av uppdragen som ersättare i 
kommunstyrelsen, ledamot i byggnads- och trafiknämnden och ledamot i 
kommunfullmäktige, 

att välja Hanna-Maria Verdonck-Pihlström (KD) som ny ersättare i kommunstyrelsen, 

att välja Kjell-Åke Johanson (KD) som ny ledamot i byggnads- och trafiknämnden, 

att begära röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län avseende Jan 
Lundqvists (KD) entledigande från kommunfullmäktige.     

Ärendet 

Jan Lundqvist (KD) har lämnat in avsägelse av sina uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen, ledamot i byggnads- och trafiknämnden och ledamot i 
kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2020-12-02 

Beslut delges 

Jan Lundqvist 
Hanna-Maria Verdonck-Pihlström 
Kjell-Åke Johanson 
Byggnads- och trafiknämnden 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län     

___________________ 

 



 Sida 24 (31)

 Kommunfullmäktige 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

   

 Dnr 2020-000343 11 

KF § 18 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden samt 
ledamot i valnämnden  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Maria Marićs (KD) avsägelse av uppdragen som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden och ledamot i valnämnden,  

att välja Sara Holm (KD) som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden, 

att välja Anders Larsson som ny ledamot i valnämnden.    

Ärendet 

Maria Marić (KD) har lämnat in avsägelse av sina uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden och ledamot i valnämnden.    

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2020-12-02 

Beslut delges 

Maria Marić 
Sara Holm 
Anders Larsson 
Barn- och utbildningsnämnden    

___________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

   

 Dnr 2021-000013 11 

KF § 19 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Kenneth Gradhs (C) avsägelse av uppdraget som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden, 

att entlediga Ingemar Löf (C) från uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, 

att välja Ingemar Löf (C) som ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, 

att välja Johan Henningsson (C) som ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.    

Ärendet 

Kenneth Gradh (C) har lämnat in avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden. Eftersom Ingemar Löf, som nu är ersättare i nämnden, väljs 
in som ledamot behöver en ny ersättare också väljas.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2021-01-11 

Beslut delges 

Kenneth Gradh 
Ingemar Löf 
Johan Henningsson 
Samhällsbyggnadsnämnden     

___________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

   

 Dnr 2020-000241 08 

KF § 20 Medborgarförslag om att bygga en gång- 
och cykelbana utmed Bäckängsgatan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återta medborgarförslaget från byggnads- och trafiknämnden, 

att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.  

Ärendet 

Ett medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbana utmed Bäckängsgatan har 
inkommit till kommunen. Förslagsställaren skriver bland annat att det är många som 
promenerar, cyklar och åker bil på gatan och att en gång- och cykelbana skulle höja 
säkerheten för de som går och cyklar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 § 126 överlämna medborgarförslaget till 
byggnads- och trafiknämnden för beslut. Förslaget tillhör dock 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde och bör därför överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden istället.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-12-11 
Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbana utmed Bäckängsgatan, 2020-08-
29  

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Byggnads- och trafiknämnden 

___________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

   

 Dnr 2020-000328 08 

KF § 21 Medborgarförslag om kommunalt 
naturreservat på Bjurbackskulle  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget får lämnas och överlämnar det till byggnads- 
och trafiknämnden och samhällsbyggnadsnämnden för beredning.  

Ärendet 

Ett medborgarförslag om kommunalt naturreservat på Bjurbackskulle har inkommit till 
kommunen. Förslagsställaren skriver bland annat att det i Fagersanna finns ett område 
med helt unika naturvärden och en mycket intressant geologi och att den obebyggda östra 
delen Bjurbackskulle bland annat hyser ett unikt bestånd av mycket gammal tallskog. 

Förslagsställaren föreslår därför att kommunen ska bilda ett tätortsnära, kommunalt 
naturreservat av den kommunägda marken öster om Bjurslingan i Fagersanna (del av 
Fagersanna 2:79), tillsammans med en mindre del av den privatägda fastigheten 
Fagersanna 1:10.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-01-12 
Medborgarförslag om kommunalt naturreservat på Bjurbackskulle, 2020-12-04  

Beslut delges 

Byggnads- och trafiknämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

   

 Dnr 2021-000017 08 

KF § 22 Anmälan av nya frågor och interpellationer 

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

___________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

   

 Dnr 2021-000011 08 

KF § 23 Motion om resursskola 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.    

Ärendet 

En motion om resursskola har inkommit från Åse Nicklasson (SD), Kristoffer By (SD) och 
Ulf Lindström (SD).     

Beslutsunderlag 

Motion om resursskola, 2021-01-11    

___________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

   

 Dnr 2021-000010 08 

KF § 24 Motion om kameraövervakning vid 
Nyboskolan 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.     

Ärendet 

En motion om kameraövervakning vid Nyboskolan har inkommit från Åse Nicklasson (SD) 
och Thomas Morell (SD).    

Beslutsunderlag 

Motion om kameraövervakning vid Nyboskolan, 2021-01-10     

___________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

   

 Dnr 2021-000015 000 

KF § 25 Skrivelser och meddelanden 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisade skrivelser och meddelanden.  

Ärendet 

Följande skrivelser och meddelanden redovisas: 

Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut 2020-12-09 om ny ledamot/ersättare i 
kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut 2020-12-15 om ny ersättare i 
kommunfullmäktige 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS, kvartal 3 2020 

___________________ 

 


