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 Dnr 2021-000009 000 

KF § 106 Upprop på kommunfullmäktige 

På dagens sammanträde genomförs upprop av närvarande ledamöter och ersättare enligt 

närvaroförteckning.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000003 000 

KF § 107 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 30 september.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000004 000 

KF § 108 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.  

___________________ 

 



 Sida 8 (45) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-09-27  

 

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 2021-000012 08 

KF § 109 Allmänhetens frågestund 2021 

Följande fråga ställs: 

Hur ska Tibro kommun arbeta med funktionshinderfrågor som genomsyrar kommunens 

alla ansvarsområden? 

Rolf Eriksson (S) svarar på frågan.    

Beslutsunderlag 

Fråga till allmänhetens frågestund, 2021-09-19    

___________________ 
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 Dnr 2021-000175 005 

KF § 110 Investeringsmedel för uppgradering av 

ljudanläggning i Tibrosalen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen tilläggsanslag med 300 000 

kronor i 2021 års investeringsbudget för inköp och installation av ljudanläggning till 

Tibrosalen på Inredia.  

Ärendet 

Tibrosalen med dess teknikinstallationer invigdes 2012. När behovet av utrustning för 

distansarbete ökade i och med Coronapandemin var Tibrosalen inte förberedd för detta. 

Stora lokaler som Tibrosalen kräver mer kostsam anpassning än mindre lokaler såsom 

Bildhuggaren. Kommunfullmäktige beslutade även 2021-03-29 § 33 att den nuvarande 

webbradiosändningen av kommunfullmäktiges sammanträden ska övergå till 

webbsändning med både ljud och bild, det vill säga TV-sändningar. Beslutet om TV-

sändningar medför också behov av uppgradering av teknik.   

En utredning kring uppgraderingsbehovet av Tibrosalen har genomförts. Utredningen 

visade att ljudanläggningen och en del andra teknikinstallationer i Tibrosalen inte håller 

måttet och måste bytas ut för att klara kraven.  

Kostnad för hårdvara, installation och injustering/programmering beräknas till cirka 

300 000 kronor. Med den nya tekniken kan distansarbete fungera tillsammans med 

utrustningen för TV-sändningar. Det är också viktigt att ljudanläggningen i sig är enkel att 

hantera, vilket inte har varit fallet med den befintliga ljudanläggningen i Tibrosalen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-08-19 

Beslut delges 

IT- och kommunikationschef 

Näringslivschef 

___________________ 
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 Dnr 2021-000223 31 

KF § 111 Investeringsmedel i investeringsbudget 

2022 för lokalgata i kvarteret Hyveln 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 2,75 miljoner kronor ska inarbetas i investeringsbudgeten 

2022 för byggande av lokalgata i kvarteret Hyveln.  

Ärendet 

Detaljplanen för kvarteret Hyveln m.fl. befinner sig i processen mellan granskning och 

antagande. För att den planerade utbyggnaden av verksamhet i området ska kunna ske i 

den takt som planeras, bör den lokalgata som beskrivs i planen projekteras och byggas 

relativt omgående. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en kostnadsuppskattning av 

projektet och den uppskattade kostnaden är cirka 2,75 miljoner kronor. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige besluta att avsätta 2,75 

miljoner kronor som tilläggsanslag i investeringsbudgeten 2022 för att möjliggöra 

byggandet av lokalgata på kvarteret Hyveln. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) och Bengt Ferm (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-09-09 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-06 § 73 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-08-30  

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomichef 

___________________ 
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 Dnr 2021-000157 20 

KF § 112 Försäljning och fastighetsreglering 

berörande del av Fröstorp 10:2/4, Fröstorp 

1:23 och Fröstorp 1:25 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna försäljningen av del av Fröstorp 10:2/4 och markbyten enligt de villkor som 

framgår av Överenskommelse om fastighetsreglering berörande del av Fröstorp 10:2/4, 

Fröstorp 1:23 och Fröstorp 1:25, till totalpriset 125 000 kronor, 

att delegera slutförandet av försäljningen och markbytet till samhällsbyggnadschefen.  

Ärendet 

Fastighetsägarna till Fröstorp 1:23 och Fröstorp 1:25 har önskemål om att köpa den del 

av Fröstorp 10:2/4 som är belägen mellan dessa båda fastigheter. Ett av motionsspåren 

vid Rankås friluftsområde går i genom aktuellt område och spåret är idag delvis förlagt 

inne på den privata fastigheten Fröstorp 1:23.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-14 § 115 att tillåta en försäljning, låta 

värdera marken och samtidigt byta till sig mark så att marken för motionsspåret 

säkerställs som kommunägd mark. 

En värdering av skogen och marken har genomförts av Skogskonsult i Mariestad. 

Värderingen på den del som kommunen säljer är 129 000 kronor och värdet på den mark 

som kommunen byter till sig är 4 500 kronor. I Skogskonsults värdering står även att 

marknadsvärdet på skogsmarken kan ligga 0-40 % högre än värderat pris.  

Marken, inklusive markbyte, föreslås säljas för totalsumman 125 000 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 § 97 att återremittera ärendet till 

samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare beredning, då det fanns tveksamheter kring 

användandet och värdet av motionsspåret i det aktuella området. Den ytterligare 

beredningen visade att spåret används frekvent och har en bra sträckning. Det är därför 

av värde att spåret hamnar i kommunal ägo. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-09-09 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-06 § 71 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-08-30 

Skogsvärdering Fröstorp, 2021-01-14 

Karta markbyten Fröstorp 10:2/4 

Karta översikt 

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande del av Fröstorp 10:2/4, Fröstorp 1:23 

och Fröstorp 1:25 

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 

 



 Sida 13 (45) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-09-27  

 

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 2021-000183 40 

KF § 113 Ny taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område, att gälla från och med 2022-01-01.  

Ärendet 

Förbundschefen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg fick i mars 2019 

i uppdrag att genomföra en översyn av förbundets verksamhet. Resultatet av översynen 

redovisades för direktionen 2020-06-16 som då bland annat beslutade att Miljösamverkan 

östra Skaraborg ska ta fram förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, 

att gälla från och med 2022 och samtidigt införa efterhandsdebitering.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tog för ett par år sedan fram ett nytt förslag på 

miljöbalkstaxa och allt fler kommuner väljer att gå över till den nya modellen. Ett av 

syftena med den nya modellen är att likrikta tillsyn och avgiftsnivåer mellan stat och 

kommun samt mellan kommunerna så långt som möjligt. I dag är det stora skillnader i 

såväl avgiftsnivåer som i vilken tillsyn som bedrivs. Den nya modellen ska tydliggöra 

kopplingen mellan tillsynsbehov och finansiering av tillsynen. Taxekonstruktionen i sig är 

mer förenklad och på så vis mer lättbegriplig för privatpersoner och verksamhetsutövare. 

Ett led i att taxekonstruktionen är förenklad är att antalet avgiftsnivåer har reducerats 

kraftigt.  

Ett förslag på ny taxa, med SKRs modell som grund, har nu arbetats fram och direktionen 

för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade 2021-06-15 § 8 att föreslå 

medlemskommunerna att anta den nya taxan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-06-23 

Miljösamverkan östra Skaraborg, direktionens protokoll 2021-06-15 § 8  

Tjänsteskrivelse Miljösamverkan östra Skaraborg, 2021-05-12  

Skrivelse, Synpunkter på ny taxa inom miljötillsyn från Lantbrukarnas Riksförbund, 2021-

05-10  

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med bilagor 
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Beslut delges 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2021-000166 40 

KF § 114 Ny avfallstaxa, Avfallshantering Östra 

Skaraborg, AÖS 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa, att träda i kraft 

2022-01-01.  

Ärendet 

Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, har upprättat ett förslag till ny avfallstaxa för AÖS 

medlemskommuner. Direktionen för AÖS föreslår i beslut 2021-05-24 § 12 

medlemskommunerna att anta förslaget, att träda i kraft 2022-01-01.  

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om 

avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners 

fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för solidarisk 

finansiering av gemensamma kostnader inom AÖS krävs därför likalydande beslut av 

samtliga medlemmars fullmäktige.  

AÖS gör årliga underskott sedan år 2013, vilket är en konsekvens av den utbyggnad av 

insamling av matavfall som påbörjades under 2011. Direktionen har årligen beslutat att 

inte återställa underskotten med hänvisning till förbundets goda finansiella ställning. 

Möjligheten till fortsatt finansiering via eget kapital är dock begränsad. Direktionen för 

AÖS beslutade därför inför antagandet av avfallstaxa 2020 om ett förslag om en 

successiv intäktsökning med 5 procent per år för att minska de årliga underskotten och för 

att inom en femårsperiod nå ett positivt resultat.  

I förslag till avfallstaxa 2022 ökas intäkterna för grundavgifter med 5,8 miljoner kronor och 

intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med cirka 0,5 miljoner kronor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-06-24 

Avfallshantering Östra Skaraborg, Direktionens protokoll 2021-05-24 § 12 

Skrivelse, avfallstaxa 2022, Avfallshantering Östra Skaraborg, 2021-04-21 

Avfallstaxa 2022 Avfallshantering Östra Skaraborg, gäller från 2022-01-01 
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Beslut delges 

Avfallshantering Östra Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2021-000095 003 

KF § 115 Ny förbundsordning för 

kommunalförbundet Avfall & Återvinning 

Skaraborg (Avfallshantering östra 

Skaraborg, AÖS) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ny förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & 

Återvinning Skaraborg, att gälla från och med 2022-01-01.  

Ärendet 

Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, är ett kommunalförbund med ansvar för 

insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering 

av hushållsavfallets omhändertagande. AÖS bildades den 1 januari 2000 av Hjo, Skövde 

och Tibro. Karlsborg anslöt sig till förbundet 2001, Töreboda 2005, Falköping 2008 och 

Skara 2014. De senaste medlemmarna är Gullspång och Mariestad som anslöt sig till 

AÖS den 1 januari 2016.  

I takt med att förbundet har fått fler medlemmar, ny lagstiftning har implementerats och 

det samlade arbetet med Agenda 2030 har tagit fart finns det behov av att utvärdera och 

diskutera eventuella justeringar i uppdragsfördelningen mellan AÖS och 

medlemskommunerna. Behovet för denna dialog har bland annat identifierats i arbetet 

med ny Avfallsplan för kommunerna. I arbetet har det blivit tydligt att de olika parterna har 

olika ingångar i samarbetet och olika bild av uppgifts- och ansvarsfördelning. Detta 

behöver klargöras och det behöver skapas en möjlighet för att föra en politisk diskussion 

om framtida ambitionsnivåer inom det samlade hållbarhetsområdet, inom vilket AÖS har 

en självklar roll. Dialog och eventuella förslag till justeringar behöver vara klara och 

förankrade i god tid innan ny mandatperiod.  

Kommuncheferna för medlemskommunerna i AÖS fick med anledning av ovanstående 

under hösten 2020 i uppdrag att tillsammans med förbundsdirektören för AÖS göra en 

översyn av kommunalförbundet samt föreslå eventuella justeringar i förbundsordningen.   

Översynen är nu genomförd och ett förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet 

har tagits fram. Några av slutsatserna från översynen är att: 

- förbundet ska bistå med kompetens och strategiskt stöd till medlemskommunerna i 

alla frågor som rör avfallsområdet, inklusive stöd i det avfallsförebyggande arbetet 

- förutom att bereda avfallsplanen också vara drivande i arbetet med att genomföra 

den och att följa upp det arbete som gjorts. 
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- ta över det kommunala informationsansvaret inom avfallsområdet inklusive 

information om avfallsförebyggande åtgärder till hushållen  

- utveckla ett gemensamt arbetssätt mellan medlemskommun och AÖS 

- återinträda som samrådspartner gentemot producentansvarsorganisationerna  

Medlemskommunerna samt AÖS har tidigare fått förbundsordningen på remiss för 

synpunkter och en slutversion har nu tagits fram för antagande i medlemskommunerna. 

Eftersom merparten av kommunerna i Skaraborg är, alternativt kommer att, bli 

medlemmar i förbundet blir den nuvarande hänvisningen i förbundets namn till östra 

Skaraborg missvisande. En av slutsatserna av medlemskommunernas översyn innebär 

därför att förbundets namn ändras till ”Avfall & Återvinning Skaraborg”. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-06-28 

Avfallshantering Östra Skaraborg, direktionens protokoll 2021-06-21 § 17 

Tjänsteskrivelse Avfallshantering Östra Skaraborg, Ny förbundsordning, 2021-06-10 

Förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg  

Beslut delges 

Avfallshantering Östra Skaraborg 

___________________ 

 



 Sida 19 (45) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-09-27  

 

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 2021-000185 05 

KF § 116 Nytt avtal om värmeleverans mellan Tibro 

kommun och Nevel AB  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att teckna nytt avtal om värmeleverans med Nevel AB enligt 

avtalsförslag. Det nya avtalet gäller för en period av 15 år, med start 2021-10-01.  

Ärendet 

Tibro kommun har idag ett 15-årigt avtal om värmeleverans med Nevel AB, vilket löper ut 

2024-06-30. Nevel AB står nu i begrepp att göra en del större investeringar i 

värmeproduktionsanläggningen och behöver ett förnyat avtal med 15 års avtalstid för att 

kunna göra dessa investeringar. Tibro kommun har därför fått ett förslag från Nevel AB 

om att teckna ett förnyat avtal om värmeleverans till Tibro kommun. 

Det föreslagna avtalet bygger i stora drag på det gamla avtalet, men med uppdaterade 

indextal. Värmeleveransavtalet regleras kostnadsmässigt till stor del baserad på 

kostnaden för inköp av bränsle. Prisnivån på det nya avtalsförslaget ligger cirka 3,5 % 

högre än det gamla avtalet vid oförändrade förhållanden. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu kommunfullmäktige besluta att teckna nytt avtal 

om värmeleverans med Nevel AB enligt avtalsförslaget och att det nya avtalet ska gälla 

för en period av 15 år, med start 2021-10-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) och Bengt Ferm (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-07-07 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-21 § 62 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-06-15  

Avtalsförslag – Avtal om värmeleverans mellan Nevel AB och Tibro kommun 

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000180 001 

KF § 117 Sammanträdesdagar 2022 för KSau, KS 

och KF 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar för 2022 enligt förslaget.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska enligt sitt reglemente upprätta en plan över sina sammanträden för 

varje verksamhetsår. Kommunfullmäktige ska också enligt sin arbetsordning bestämma 

tid och dag för sammanträdena för varje år. 

Följande sammanträdesdagar föreslås för år 2022: 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Tisdagar kl. 08.15 

Kommunstyrelsen 

Tisdagar kl. 14.00 

Kommunfullmäktige 

Måndagar kl. 18.00 

  31 jan – idépolitisk debatt 

18/1 

1/2 

 

8/2 

 

28/2 

22/2 + KSpu kl. 13.00 

8/3 

 

15/3 

 

28/3 

22/3 5/4 25/4 

26/4 10/5 Inget KF i maj 

24/5 + KSpu kl. 13.00 31/5 13/6 

7/6   

30/8 13/9 26/9 

20/9 + KSpu kl. 13.00 

4/10 

 

18/10 

 

31/10 

25/10 

8/11 

 

15/11 

 

28/11 

22/11 + KSpu kl. 13.00 6/12 19/12 

13/12   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-06-22  

Beslut delges 

Samtliga förvaltningar och nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2021-000191 04 

KF § 118 Inbetalning av kapitalinsats till 

Kommuninvest Ekonomisk förening  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att Tibro kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) under perioden 

2021-2024 årligen ska inbetala kapitalinsats i enlighet med föreningsstämmans beslut 

2020-04-16 om miniminivåer för kapitalinsatsen, 

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 2021-2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare. 

att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna 

enligt besluten ovan.  

Ärendet 

Kommuninvest föreningsstämma har beslutat om Kommuninvests fortsatta kapitalisering 

för att uppnå de krav som myndigheter ställer på föreningen gällande bruttosoliditet. 

Stämman 2020 beslutade om kapitaliseringen för Kommuninvest under perioden 2021-

2024. Beslutet innebär att insatskapitalet för kommuner ökar från dagens 900 kronor per 

invånare till 1 300 kronor per invånare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-08-16 

Skrivelse Kommuninvest 2020-09-03, Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk 

förening 

Beslut delges 

Ekonomichef 

___________________ 
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 Dnr 2020-000041 08 

KF § 119 Svar på motion om gratischeck till 

familjerådgivningen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänsyn till socialnämndens 

ekonomiska läge. Kostnaden för en gratischeck till familjerådgivningen ryms inte inom 

socialnämndens ekonomiska ramar. 

Reservation 

Maria Marić (KD), Mouna Eskandar (KD), Peter Eclund (KD), Per-Olof Andersson (M), 

Mikael Faleke (M), Ann-Britt Danielsson (M), Hampus Borg (M), Per-Olof Qvick (M), Bodil 

Olsson (M), Åse Nicklasson (SD), Ulf Lindström (SD), Kristoffer By (SD), Lennart 

Thunborg (SD) Stefan Larsson, (SD), Per-Olof Lilja (SD) och Heinz Barath (SD) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Marićs (KD) förslag.  

Ärendet 

En motion om gratischeck till familjerådgivningen har inkommit från Maria Marić (KD). 

Motionären skriver bland annat att relationen till sina föräldrar är av väldigt stor betydelse 

för barns hälsa och utveckling och att en trygg familj skapar de bästa förutsättningarna för 

barn att utvecklas på ett positivt sätt.  

Motionären vill att alla föräldrar ska få en gratischeck för familjerådgivning vid ett barns 

födelse eller adoption. En check som ger möjlighet att välja mellan privata och kommunala 

rådgivare. Motionären föreslår därför att Tibro kommun erbjuder ett fritt besök till 

familjerådgivningen till alla nyblivna föräldrar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-18 § 28 att överlämna motionen till 

socialnämnden för beredning. Socialnämnden svarade bland annat att familjerådgivning 

är en avgiftsbelagd tjänst som socialförvaltningen erbjuder föräldrar som har problem i sin 

relation. Tibro kommun anlitar familjerådgivningen i Skövde kommun för denna tjänst. Ett 

besök för ett par eller familjer kostar 300 kronor och för en enskild person 200 kronor. 

I Tibro kommun finns en väl utbyggd förebyggande verksamhet för samma typ av ärenden 

i form av socialförvaltningens kostnadsfria familjestöd, social service och familjecentral. 

Här finns ett nära samarbete med Närhälsans barnavårdscentral för att ge så mycket stöd 

som möjligt till blivande och nyblivna föräldrar. Föräldrarna behöver inte gå via 

socialförvaltningens verksamheter för att få denna hjälp, utan barnavårdscentralen 

erbjuder själva ett kostnadsfritt stöd i föräldrarollen till alla som vill. Socialnämnden 

föreslog därför kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, eftersom det stöd som 
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motionären vill att familjerådgivningen ska ge via gratischeck redan erbjuds kostnadsfritt 

till nyblivna föräldrar i Tibro kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-15 § 106 att återremittera motionen för att få svar 

på motionens syfte om familjerådgivning avseende föräldrarnas parrelation. 

Socialnämnden svarade bland annat att föräldrarna kan få stöd av nämndens 

vardagsnära stöd, där de erbjuds tre till fem kostnadsfria råd- och stödsamtal. Det finns 

inga kriterier för vad samtalen ska handla om. Socialnämndens bedömning är att därför 

att nämnden erbjuder bra råd och stöd till föräldrar som har problem i parrelationen. 

Personalen inom vardagsnära stöd är dock inte utbildade terapeuter, vilket är fallet med 

familjerådgivningens personal. Personalen inom vardagsnära stöd kan därför hänvisa 

paren till familjerådgivningen i Skövde om det finns en djup konflikt i kärleksrelationen. 

Socialnämnden svarade vidare att nämnden står inför stora ekonomiska utmaningar och 

att den ökade kostnad som en gratischeck till familjerådgivningen kommer att medföra 

inte kan prioriteras inom givna ekonomiska ramar. Inte heller kostnaden för ett besök hos 

en privat rådgivningsaktör kan prioriteras inom given ekonomiska ram. Socialnämnden 

föreslog därför kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-13 § 60 att återigen återremittera motionen till 

socialnämnden för att beskriva kostnaderna för gratischeck till familjerådgivningen samt 

kostnadernas förhållande till socialnämndens budget. 

Socialnämnden svarar att kostnaden för att införa gratischeck till familjerådgivningen 

skulle bli minst 120 000 - 135 000 kronor per år enligt 2021 års prisnivå. Detta under 

förutsättning att övriga kommuner i samarbetet om familjerådgivning skulle besluta om att 

ingå i samma koncept. Kostnaden skulle i så fall motsvara cirka 0,05 procent - 0,056 

procents andel av nämndens totala budgetram, som är 242,3 miljoner kronor. 

Kostnaden skulle hamna inom individ-och familjeomsorgen och skulle, beräknat på 

120 000 kronor, motsvara 0,26 procent av individ- och familjeomsorgens budgetram, som 

är 46,5 miljoner kronor. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänsyn till 

nämndens ekonomiska läge. Kostnaden för en gratischeck till familjerådgivningen ryms 

inte inom given ekonomisk ram. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Marić (KD), med instämmande av Per-Olof Andersson (M) och Mikael Faleke (M), 

Ulf Lindström (SD), Stefan Larsson, (SD), Per-Olof Lilja (SD), Heinz Barath (SD), Ann-Britt 

Danielsson (M) och Åse Nicklasson (SD), föreslår bifall till motionen. 

Jan Hanna (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Maria Marićs (KD) förslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att avslå motionen. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens förslag 

och att en nej-röst innebär ja till Maria Marićs (KD) förslag. Med 19 ja-röster mot 16 nej-

röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag, att avslå motionen. Se omröstningsbilaga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-06-28 

Socialnämndens protokoll 2021-05-24 § 68 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-05-03 

Socialnämndens protokoll 2021-02-23 § 21 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-01-15 

Socialnämndens protokoll 2020-05-25 § 71 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2020-04-07 

Motion om gratischeck till familjerådgivningen, 2020-01-27    

Beslut delges 

Motionären 

Socialnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000300 08 

KF § 120 Svar på motion om säker gång- och 

cykelväg från Fagersanna samhälle till 

idrottsplatsen Fagervi 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå motionen om säker gång- och cykelväg från Fagersanna samhälle till 

idrottsplatsen Fagervi. Tibro kommun har inte väghållaransvaret för riksväg 49 och 

kostnaden för motionens förslag ryms inte inom samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska 

ramar,    

att kommunfullmäktige anser att frågan är angelägen och att Tibro kommun ska föra en 

dialog med Trafikverket för att få till en trafiksäker lösning vid aktuell vägsträcka. 

Reservation 

Åse Nicklasson (SD), Ulf Lindström (SD), Kristoffer By (SD), Lennart Thunborg (SD) 

Stefan Larsson (SD), Per-Olof Lilja (SD) och Heinz Barath (SD) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Ulf Lindströms (SD) förslag.  

Ärendet 

En motion om säker gång- och cykelväg från Fagersanna samhälle till idrottsplatsen 

Fagervi har inkommit från Ulf Lindström (SD) och Åse Nicklasson (SD). Motionärerna 

skriver att många barn och ungdomar utan bil behöver ta sig till Fagervi för träningar och 

matcher eller komma till motionsspåret. De allra flesta av dem bor inte på samma sida om 

riksväg 49 som Fagervi, utan tvingas passera över vägen. Motionärerna föreslår därför att 

kommunen i det snaraste utreder möjligheterna att bygga en gång- och cykelväg, 

antingen i form av en bro eller en tunnel, för en säker passage förbi riksväg 49 mellan 

Fagersanna samhälle och området kring Fagervi och motionsspåret. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-15 § 224 att överlämna motionen till 

samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Samhällsbyggnadsnämnden svarar bland 

annat att riksväg 49 är en allmän statlig väg, som ägs och förvaltas av Trafikverket. 

Trafikverket ansvarar därför för eventuella ombyggnationer.  

Samhällsbyggnadsnämnden svarar vidare att en korrekt kostnadskalkyl i nuvarande 

skede är svår att göra, men att kostnaden för ett liknande projekt, då en rörbro anlades i 

samband med nybyggnationen av Baggeboskolan, uppskattas till mellan 5 - 6 miljoner 

kronor. 
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Kostnaden för genomförandet av motionens förslag ryms inte inom 

samhällsbyggnadsnämndens givna ekonomiska ramar. Detta i kombination med att Tibro 

kommun inte har väghållaransvaret för riksväg 49 gör att samhällsbyggnadsnämnden 

föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Lindström (SD), med instämmande av Åse Nicklasson (SD), Stefan Larsson (SD), Per-

Olof Lilja (SD) och Heinz Barath (SD), föreslår bifall till motionen. 

Bengt Ferm (S) och Micael Algotsson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Marić (KD), med instämmande av Mikael Faleke (M), Per-Olof Qvick (M), Per-Olof 

Andersson (M) och Rolf Eriksson (S), föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag, med 

tillägget att kommunfullmäktige anser att frågan är angelägen och att Tibro kommun ska 

föra en dialog med Trafikverket för att få till en trafiksäker lösning vid aktuell vägsträcka.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot Ulf Lindströms (SD) förslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att avslå 

motionen. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens förslag 

och att en nej-röst innebär ja till Ulf Lindströms (SD) förslag. Med 28 ja-röster mot 7 nej-

röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. Se omröstningsbilaga. 

Ordföranden prövar därefter Maria Marićs (KD) tilläggsförslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-06-29 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-21- § 60 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-06-15 

Motion om säker gång- och cykelväg från Fagersanna samhälle till idrottsplatsen Fagervi, 

2020-11-09  

Beslut delges 

Motionärerna 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000133 08 

KF § 121 Svar på motion om mötestider i 

kommunen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionens första förslag besvarat, då nämndernas och arbetsutskottens 

sammanträden kommer att samordnas på ett tydligare sätt framöver, med ambitionen att 

om möjligt undvika överlappning, 

att avslå motionens andra förslag, då vissa dagar bör hållas mötesfria i kommunen och 

nämnderna bör ha viss möjlighet att själva besluta om sina sammanträdestider. 

Reservation 

Åse Nicklasson (SD), Ulf Lindström (SD), Kristoffer By (SD), Lennart Thunborg (SD) 

Stefan Larsson (SD), Per-Olof Lilja (SD) och Heinz Barath (SD) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Åse Nicklassons (SD) förslag. 

Ärendet 

En motion om mötestider i kommunen har inkommit från Ulf Lindström (SD). Motionären 

skriver bland annat att flera av kommunens sittande politiker har uppdrag i flera olika 

nämnder och arbetsutskott, vilket ganska ofta innebär att de måste avstå en nämnd eller 

ett utskott för att dessa sammanträder samtidigt. Motionären föreslår därför följande:  

- att en samordnad möteslista tas fram där förslagsvis utskotten har sina möten 

under månadens första hälft och de olika nämnderna under månadens andra hälft,  

- att de olika nämnderna och utskotten har varsin veckodag då bara de har möte. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-25 § 110 att överlämna motionen till 

kommunledningskontoret för beredning.  

Upplägget för sammanträdesdagar för nämndsmöten ser olika ut i Sveriges kommuner. I 

vissa kommuner är nämndsmötena utspridda över tid, medan de i andra kommuner äger 

rum på samma dag och i vissa även på samma tid.  

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när sammanträdesdagarna för nämndsmöten 

planeras. Bland annat brukar vissa veckodagar hållas mötesfria i Skaraborgs kommuner 

för att olika nätverk och kommunalförbund ska kunna sammanträda då. Till exempel 

brukar möten med Skaraborgs kommunalförbunds direktion samt nätverksträffar, såsom 

kommunchefsnätverk och ekonomichefsnätverk, äga rum på fredagar.  
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Det finns även anvisningar och riktlinjer att förhålla sig till inom kommunen:  

- Det finns anvisningar och regler vad gäller inlämning, redovisning och beslut om 

ekonomiska uppföljningar, budget med mera. Till exempel regleras datum för 

beslut om budget, delårsrapport och årsredovisning i kommunallagen och 

kommunens interna process för detta regleras i kommunens ekonomikalender. 

- Enligt en överenskommelse i Skaraborg brukar kommunfullmäktige i Skaraborgs 

kommuner sammanträda den sista måndagen i månaden (med vissa undantag). 

Kommunfullmäktiges möte styr i sin tur när kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsens arbetsutskott kan ha sina möten.  

- Kommunledningskontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla ledningen och 

samordningen i kommunen genom exempelvis styrmodell och årshjul för att 

verksamheten ska löpa på så smidigt som möjligt. Till exempel har 

kommunledningskontoret tagit fram anvisningar om att det ska gå två veckor 

mellan arbetsutskott och nämnd. Detta för att de förvaltningsövergripande 

samverkansgrupperna ska kunna sammanträda innan nämnderna fattar beslut. 

Ytterligare ett förslag för att öka samordningen är att nämnderna bör sammanträda 

i samma vecka, när så är möjligt. Detta föreslås gälla från och med år 2022.   

I och med förslaget om att nämnderna ska sammanträda samma vecka kommer samtliga 

nämnder från och med 2022 att sammanträda i samma vecka, när så är möjligt. Eftersom 

det också ska gå två veckor mellan arbetsutskott och nämnd kommer även 

arbetsutskottens sammanträden att samordnas på ett tydligare sätt. Detta gör att 

kommunledningskontoret föreslår att motionens första förslag kan anses besvarat.  

Kommunledningskontoret anser dock att motionens andra förslag om att nämnderna ska 

sammanträda på varsin veckodag blir svår att genomföra. Detta framförallt för att vissa 

dagar bör hållas mötesfria i kommunen. Nämnderna skulle dock kunna sammanträda på 

olika tider på dagen, men även en sådan lösning kan innebära samtida möten om något 

sammanträde drar ut på tiden. 

Därtill är nämnderna idag fria att själva bestämma dag och tid för sina sammanträden, 

inom kommunens givna anvisningar och riktlinjer. Denna rätt framgår av nämndernas 

reglementen. Rätten gör att nämnderna kan anpassa sammanträdestiderna så att de 

passar ledamöterna i just den nämnden under en viss mandatperiod. 

Kommunledningskontoret anser det vara rimligt att nämnderna har viss möjlighet att själva 

besluta om sina sammanträdestider och föreslår därför att motionens andra förslag ska 

avslås. 

Det bör också tilläggas att det finns flera sätt att se på demokratiaspekten av en kommuns 

sammanträdesplanering. Som tidigare nämnts väljer vissa kommuner att planera 

nämndssammanträden på skilda tider, precis som motionären föreslår, eftersom det 

möjliggör för förtroendevalda att inneha flera olika uppdrag. Men det finns också 

kommuner som väljer att planera möten parallellt i syfte att sprida de politiska uppdragen 
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på flera personer inom partierna, vilket också kan anses demokratiskt viktigt. 

Kommunledningskontoret har dock ingen åsikt i denna fråga. Förvaltningens motionssvar 

och förslag till beslut utgår från nuvarande beskrivna planeringsförutsättningar för 

nämndssammanträden i kommunen. Om den politiska viljan finns för att låta 

sammanträdesplaneringen istället utgå från avsikten om att de olika nämnderna och 

utskotten har möten vid helt skilda tidpunkter, oavsett om nuvarande förutsättningar 

frångås, bör motionens andra förslag bifallas. Ett uppdrag behöver då också ges till 

kommunledningskontoret om att ta fram ett nytt förslag till sammanträdesplanering. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Åse Nicklasson (SD), Stefan Larsson (SD), Per-Olof Lilja (SD) och Heinz Barath (SD) 

föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Åse Nicklassons (SD) förslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens förslag 

och att en nej-röst innebär ja till Åse Nicklassons (SD) förslag. Med 27 ja-röster mot sju 

nej-röster och en som avstår finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-08-19 

Motion om mötestider i kommunen, 2021-04-26 

Beslut delges 

Motionären 

Samtliga nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2021-000172 08 

KF § 122 Svar på interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Rolf 

Eriksson (S) om åtgärder för en aktiv 

brottsbekämpning 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar interpellationssvaret.  

Ärendet 

Åse Nicklasson (SD) och Thomas Morell (SD) har lämnat in en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om åtgärder för en aktiv 

brottsbekämpning. 

Rolf Eriksson (S) svarar på interpellationen.  

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om åtgärder för 

en aktiv brottsbekämpning, 2021-09-15 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om åtgärder för en aktiv 

brottsbekämpning, 2021-05-30 

___________________ 
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 Dnr 2021-000162 08 

KF § 123 Medborgarförslag om hängmattor och 

bokskåp vid Ånaplan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget får lämnas och överlämnar det till kultur- och 

fritidsnämnden för beslut.   

Ärendet 

Ett medborgarförslag om hängmattor och bokskåp vid Ånaplan har inkommit till 

kommunen. Förslagsställaren hänvisar till Karlsborgs kommun, där kommunen har satt 

upp hängmattor och bokskåp vid Strandvägen, och föreslår att Tibro kommun ska göra 

detsamma vid Ånaplan.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-07-01 

Medborgarförslag om hängmattor och bokskåp vid Ånaplan, 2021-06-07 

Beslut delges 

Kultur- och fritidsnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2021-000218 08 

KF § 124 Medborgarförslag om tävling om förslag 

på utsmyckning i cirkulationsplatsen väg 

49/201  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget får lämnas och överlämnar det till kultur- och 

fritidsnämnden för beslut.   

Ärendet 

Ett medborgarförslag om tävling om förslag på utsmyckning i cirkulationsplatsen väg 

49/201 har inkommit till kommunen. Förslagsställaren skriver att cirkulationsplatsen i 

korsningen väg 49/201 saknar utsmyckning och föreslår att kommunen ska utlysa en 

tävling om förslag på detta. Förslagsställaren föreslår också att utsmyckningen bör ha 

anknytning till Tibro. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-17 § 27 att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag 

att ta fram förslag till och besluta om att genomföra konstnärlig utsmyckning vid 

cirkulationsplatsen på väg 49/201. Kommunledningskontoret föreslår därför att 

medborgarförslaget ska lämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-08-18 

Medborgarförslag om tävling om förslag på utsmyckning i cirkulationsplatsen väg 49/201, 

2021-08-13 

Beslut delges 

Kultur- och fritidsnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2021-000214 08 

KF § 125 Medborgarförslag om vattenstationer i 

Tibro 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget får lämnas och överlämnar det till 

samhällsbyggnadsnämnden för beslut.   

Ärendet 

Ett medborgarförslag om vattenstationer i Tibro har inkommit till kommunen. 

Förslagsställaren skriver att vattenstationer, där det till exempel går att fylla på sin 

vattenflaska, vore ett bra sätt att erbjuda det fina Tibrovattnet. Förslagsställaren föreslår 

att vattenstationer kan placeras i bland annat Rankås, Fågelviksspåret, torget och 

badplatser vid Örlen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-09-07 

Medborgarförslag om vattenstationer i Tibro, 2021-08-05  

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2021-000229 11 

KF § 126 Entledigande på grund av 

valbarhetshinder  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att entlediga Améle Jaiem (S) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, 

att begära röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län avseende Améle 

Jaiems (S) entledigande från kommunfullmäktige.    

Ärendet 

Kommunallagen 4 kap 7 § säger att om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör 

också uppdraget genast. Améle Jaiem (S), ersättare i kommunfullmäktige, har 

valbarhetshinder då hon inte längre är folkbokförd i valområdet.    

Beslutsunderlag 

Meddelande från Länsstyrelsen i Västra Götalands län om valbarhetshinder, 2021-09-09 

Beslut delges 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Améle Jaiem    

___________________ 
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 Dnr 2021-000140 11 

KF § 127 Val av ny ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Björn Lagerin (KD) till ny ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden.     

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 § 102 att entlediga Orvar Andersson (KD) från 

hans uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför 

välja en ny ersättare till samhällsbyggnadsnämnden.   

Beslut delges 

Björn Lagerin 

Samhällsbyggnadsnämnden     

___________________ 
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 Dnr 2021-000246 11 

KF § 128 Val av ny ledamot och vice ordförande i 

valnämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Daniel Tarkka (M) till ny ledamot och tillika vice 

ordförande i valnämnden.    

Ärendet 

Då Ove Emanuelsson (M), som var ledamot och vice ordförande i valnämnden, har gått 

bort behöver kommunfullmäktige välja ny ledamot och vice ordförande.    

Beslutsunderlag 

Daniel Tarkka    

___________________ 
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 Dnr 2021-000245 08 

KF § 129 Interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande Rolf Eriksson (S) om 

friidrotten i Tibro 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas.    

Ärendet 

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

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

Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.    

Beslutsunderlag 

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

2021-09-24    

___________________ 
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 Dnr 2021-000184 08 

KF § 130 Motion om vårdtagares rätt till 

kontaktperson 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.     

Ärendet 

En motion om vårdtagares rätt till kontaktperson har inkommit från Åse Nicklasson (SD), 

Kristoffer By (SD) och Ulf Lindström (SD).    

Beslutsunderlag 

Motion om vårdtagares rätt till kontaktperson, 2021-06-29     

___________________ 
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 Dnr 2021-000237 08 

KF § 131 Motion om hur kvarteret Blåmesen kan 

användas 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.   

Ärendet 

En motion om hur kvarteret Blåmesen kan användas har inkommit från Per-Olof 

Andersson (M) och Mikael Faleke (M).      

Beslutsunderlag 

Motion om hur kvarteret Blåmesen kan användas, 2021-09-20    

___________________ 
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 Dnr 2021-000238 08 

KF § 132 Motion om hur nya Smuleberg (kvarteret 

Alen) ska se ut 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.     

Ärendet 

En motion om hur nya Smuleberg (kvarteret Alen) ska se ut har inkommit från Per-Olof 

Andersson (M) och Mikael Faleke (M).    

Beslutsunderlag 

Motion om hur nya Smuleberg (kvarteret Alen) ska se ut, 2021-09-20    

___________________ 
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 Dnr 2021-000239 08 

KF § 133 Motion om bättre förutsättningar att ta 

hand om vår närmiljö 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.     

Ärendet 

En motion om bättre förutsättningar att ta hand om vår närmiljö har inkommit från Maria 

Marić (KD).     

Beslutsunderlag 

Motion om bättre förutsättningar att ta hand om vår närmiljö, 2021-09-14    

___________________ 
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 Dnr 2021-000243 08 

KF § 134 Motion om att skydda våra äldre bättre 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.     

Ärendet 

En motion om att skydda våra äldre bättre har inkommit från Mikael Faleke (M).    

Beslutsunderlag 

Motion om att skydda våra äldre bättre, 2021-09-24     

___________________ 
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 Dnr 2021-000244 08 

KF § 135 Motion om policy och riktlinje för 

kamerabevakning i Tibro kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.    

Ärendet 

En motion om policy och riktlinje för kamerabevakning i Tibro kommun har inkommit från 

Ulf Lindström (SD).     

Beslutsunderlag 

Motion om policy och riktlinje för kamerabevakning i Tibro kommun, 2021-09-24     

___________________ 
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 Dnr 2021-000015 000 

KF § 136 Skrivelser och meddelanden 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisade skrivelser och meddelanden.     

Ärendet 

Följande skrivelser och meddelanden redovisas: 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS, kvartal 2, 2021 

Länsstyrelsen Västra Götalands läns protokoll 2021-09-06 från inspektion av 

överförmyndaren i Tibro kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-05-24 § 42 om medborgarförslag om gratis 

bekämpningsmedel mot mördarsniglar 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-06-21 § 56 om medborgarförslag om att bygga 

en gång- och cykelväg utmed Bäckängsgatan 

Byggnads- och trafiknämndens beslut 2021-06-22 § 62 om medborgarförslag om 

parkeringstillstånd för boende i fastigheter som saknar boendeparkering    

___________________ 

 


