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 Dnr 2021-000009 000 

KF § 155 Upprop på kommunfullmäktige 

Beslut 

På dagens sammanträde genomförs upprop av närvarande ledamöter och ersättare enligt 

närvaroförteckning.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000003 000 

KF § 156 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.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000004 000 

KF § 157 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000012 08 

KF § 158 Allmänhetens frågestund 2021 

Beslut 

Inga nya frågor har kommit in till Allmänhetens frågestund.  

___________________ 
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 Dnr 2020-000328 08 

KF § 159 Svar på medborgarförslag om kommunalt 

naturreservat på Bjurbackskulle  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om att upprätta ett kommunalt 

naturreservat på Bjurbackskulle, fastigheterna Fagersanna 2:79 respektive del av 

Fagersanna 1:10, då det i dagsläget saknas en uppdaterad helhetssyn på kommunens 

grönstruktur. I nuvarande översiktsplanarbete är området utpekat som grönområde och i 

samband med att en blå- och grönstrukturplan ska tas fram bör även 

naturvårdsprogrammet ses över. Då kan en grundligare genomlysning av bevarandevärda 

kultur- och naturmiljöer göras och frågan om kommunala naturreservat behandlas med ett 

kommunövergripande perspektiv.  

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. 

Förslaget har beretts av byggnads- och trafiknämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 

Båda nämnderna anser att det föreslagna naturreservatet inte kan motiveras för 

närvarande, då det i dagsläget saknas en uppdaterad helhetssyn på kommunens 

grönstruktur. Tibro kommuns Naturvårdsprogram antogs 2014 och innehöll ingen 

hänvisning till området.  

Nämnderna svarar vidare att det under nuvarande översiktsplanearbete har inkommit 

synpunkter från personer som emotsätter sig en exploatering av området och att området 

därför nu är utpekat som grönområde. I översiktsplanearbetet finns även en ambition att 

ta fram en blå- och grönstrukturplan för kommunen som ett kommande arbete. I samband 

med det arbetet bör även naturvårdsprogrammet ses över. Då kan en grundligare 

genomlysning av bevarandevärda kultur- och naturmiljöer göras och frågan om 

kommunala naturreservat behandlas med ett kommunövergripande perspektiv.  

Nämnderna välkomnar därför en fortsatt dialog med förslagsställaren och intresserad 

allmänhet gällande områdets framtid och ett långsiktigt fortsatt arbete i linje med 
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medborgarförslagets förslag om att exempelvis upprätta en skötselplan för området, 

varsam upprustning av stigarna i området samt ordna med informationstavlor och 

utvärdera behovet av parkeringsplatser.  

Förslagsställaren närvarar under mötet och pratar om sitt förslag.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S), Bengt Ferm (S), Mikael Faleke (M) och Micael Algotsson (C) föreslår 

bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Martin Toresson (V), med instämmande av Maria Marić (KD), Kjell-Åke Johanson (KD) 

och Mouna Eskandar (KD), föreslår att ärendet ska återremitteras för ytterligare 

beredning. 

Beslutsgång 

Ordföranden prövar Martin Toressons (V) med fleras förslag om återremiss och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget och att ärendet därmed ska avgöras under 

dagens sammanträde. 

Ordföranden prövar därefter kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt förslaget.  

Beslutsunderlag 

Förslagsställarens anförande, KF 2021-11-29 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-05-31 

Byggnads- och trafiknämndens protokoll 2021-05-25 § 52 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-24 § 48 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-05-17 

Medborgarförslag om kommunalt naturreservat på Bjurbacks kulle, 2020-12-04    

Beslut delges 

Förslagsställaren 

Byggnads- och trafiknämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2021-000088 08 

KF § 160 Svar på medborgarförslag om digital 

fixare 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om digital fixare, eftersom det 

för närvarande inte finns ekonomiska resurser för att genomföra förslaget.  

Ärendet 

Ett medborgarförslag om digital fixare har inkommit till kommunen. Förslagsställaren 

skriver bland annat att en miljon svenskar är i digitalt utanförskap, varav de allra flesta är 

över 55 år. Många saknar tillgång till internet, smartphone eller bankID, enligt rapporten 

Svenskarna och internet 2019, vilket innebär stora begränsningar och exkludering från ett 

samhälle där digital tillgång och kompetens idag tas alltmer för givet. 

Förslagsställaren föreslår därför att Tibro kommun ska starta en tjänst med en digital 

fixare som ett steg mot ett minskat digitalt utanförskap. Tjänsten ska vara kostnadsfri och 

främst för personer som är 65+ som behöver stöd eller hjälp att komma igång med eller 

att installera olika appar och digitala tjänster på plats i hemmet eller över telefon. En 

digital fixare kan till exempel hjälpa till med rådgivning om bra kommunikationsappar, 

rådgivning om bra appar som främjar sociala aktiviteter, rådgivning om bra digitala 

samhällstjänster, hjälpa till att installera och komma igång med olika appar och program i 

smarttelefon, surfplatta och smart-TV och installation av Chromecast, Apple-TV eller 

liknande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-20 § 92 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunledningskontoret, IT- och kommunikationsenheten, samt 

socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden för beredning. Båda nämnderna anser att 

förslaget om en digital fixare är bra. Kultur- och fritidsförvaltningen framhåller bland annat 

att kommuner, myndigheter och organisationer går över till att enbart erbjuda digitala 

tjänster, vilket märks på den ökning besökare med frågor som rör olika digitala 

samhällstjänster. De svarar vidare att biblioteken enligt Bibliotekslagen ska verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. Digital delaktighet är ett ansvar för många samhällsaktörer, men 

folkbiblioteket kan bli ett nav i samhället för digital kompetens. Kultur- och fritidsnämnden 

bedömer därför att delar av medborgarförslaget skulle kunna uppfyllas på biblioteket om 

resurserna fanns. Nämnden konstaterar dock att de för närvarande inte har de 

ekonomiska resurser som krävs för att genomföra förslaget och föreslår därför att 

medborgarförslaget ska avslås. 
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Socialnämnden bedömer också att en digital fixare bör finnas på biblioteket med hänsyn 

till bibliotekets folkbildningsuppdrag. Möjligheten till digital hjälp skulle då finnas tillgänglig 

för alla. Socialnämnden ställer sig därför bakom kultur- och fritidsnämndens utredning och 

beslut, men inte heller socialnämnden ser någon möjlighet att finansiera tjänsten. 

Nämnden rekommenderar därför kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget, 

eftersom kostnaden inte ryms inom de ekonomiska ramarna. 

Socialnämnden lyfter även en alternativ lösning för att delvis tillmötesgå 

medborgarförslaget och samtidigt skapa en viss finansiering. Lösningen innebär att 

tjänsten som digital fixare läggs inom socialförvaltningens serviceenhet. Möjligheten till 

hjälp av en digital fixare skulle därmed finnas som ett tillval för de invånare över 70 år som 

har blivit beviljade serviceinsatser i hemmet via förenklat bistånd. Tjänsten skulle då inte 

bli kostnadsfri, utan sedvanlig timtaxa för serviceinsatser skulle gälla.  

Kommunledningskontoret gör samma bedömning som nämnderna. Det finns ett behov av 

digital fixare. Enligt Internetstiftelsen, som gör återkommande undersökningar av Internet-

användningen, ökar användningen av Internetbaserade tjänster i gruppen 65+. Tjänsten 

som digital fixare hanteras bäst av biblioteket. Kommunledningskontoret delar dock även 

socialnämndens uppfattning om att intentionen i medborgarförslaget delvis kan tillgodoses 

genom socialförvaltningens serviceenhet. 

Eftersom kommunstyrelsen inte heller har ekonomiska resurser att använda till en tjänst 

som digital fixare är kommunledningskontorets sammanvägda bedömning att 

medborgarförslaget ska avslås. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-10-21 

Socialnämndens protokoll 2021-10-04 § 113 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-07-22 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-06-21 § 41 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-05-04 

Medborgarförslag om digital fixare, 2021-03- 17 

Beslut delges 

Förslagsställaren 

IT- och kommunikationschef 

Socialnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000267 40 

KF § 161 Ny taxa för offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet enligt 

livsmedelslagen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet enligt livsmedelslagen, att gälla från och med 2022-01-01.  

Ärendet 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg föreslår i beslut 2021-10-22 § 14 

medlemskommunerna att anta en ny taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet enligt livsmedelslagen. Detta eftersom Sveriges Kommuner och Regioner, 

SKR, under september 2021 har uppdaterat underlag och vägledning utifrån de 

anpassningar av svensk lagstiftning som gjordes i april 2021, efter att EU:s nya 

kontrollförordning 2017/625 trätt i kraft. Då infördes bland annat det nya begreppet ”annan 

offentlig verksamhet” i svensk rätt och efterhandsdebitering av livsmedelskontroll gjordes 

obligatorisk.  

Underlaget innehåller flera nyheter jämfört med nu gällande taxa. Till exempel möjliggörs 

en succesiv övergång till efterhandsdebitering och helt nya avgiftsgrunder för kostnader 

för inköp under dold identitet och hantering av RASFF-ärenden (myndigheternas system 

för att rapportera in varningar gällande livsmedel) har införts.  

Med anledning av dessa förändringar har en ny taxa för offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen tagits fram för miljönämndens verksamhet.  

Miljönämnden kommer att tillämpa efterhandsdebitering av planerad kontroll för nya 

verksamheter från och med 2022-01-01. För befintliga verksamheter kommer fast årlig 

avgift tillämpas för åren 2022 och 2023. Från och med 2024-01-01 tillämpas 

efterhandsdebitering även på dessa.  

En indexjustering av nuvarande timavgifter och inställelseavgift har gjorts för året 2022 

enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Justeringen motsvarar en ökning på 2,1 

procent från året 2021 till året 2022. Förändringen grundar sig i senast tillgängliga värde 

på SKR:s webbplats, vilket är den 2021-09-30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-10-25  

Miljösamverkan östra Skaraborg, Direktionens protokoll 2021-10-22 § 14  

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 

Beslut delges 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2021-000265 30 

KF § 162 Höjning av taxa för vatten och avlopp, VA-

taxa 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att höja VA-taxans brukningsavgift med 12 % från och med 2022-01-01,  

att anta VA-taxans anläggningsavgift enligt dokumentet Taxa för Tibro kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning.  

Ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i beslut 2021-10-11 § 81 kommunfullmäktige besluta 

att höja VA-taxans brukningsavgift med 12 % från och med 2022-01-01 samt att anta VA-

taxans anläggningsavgift enligt dokumentet Taxa för Tibro kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning. Driftavdelningen har ett behov av att höja kommunens VA-taxa för att 

täcka ökande kostnader för löner och övriga köpta tjänster. Under de senaste åren har 

driftavdelningen gjort investeringar i kommunens ledningsnät och står inför ytterligare 

investeringar. Den pågående ombyggnationen av kommunens avloppsreningsverk 

kommer att öka kapitaltjänstkostnaderna, vilket kräver en höjning för att få budget i 

balans. 

Den senaste taxeförändringen ägde rum 2021-01-01. För att klara budgeterade utgifter 

2022 behöver VA-taxans brukningsavgift höjas med 12 %. För en villa med 5 rum (15 

rumsenheter) innebär detta en höjning med 480 kronor per år, från 3 795 kronor per år till 

4 275 kronor per år.  

De nya avgifterna för 2022 blir enligt följande:  

Hushåll Vatten 85:00 

 Avlopp 127:00 

 Dagvatten 16:00 

Totalt: 228:00 kr/rumsenhet 
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Industri Rörlig taxa (m3-pris) Fast taxa 

 Vatten 7:00 Vatten 1 000 

 Avlopp 10:40 Avlopp 1 000 

 Dagvatten 1:00  

Totalt 18:40 kr/m3 2 000 kr/år 

 

Fritidshus Vatten 1 200 kr/år 

 Avlopp 1 200 kr/år 

 

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga VA-taxor. 

Anläggningstaxan reglerar avgiften vid nyanslutning till det kommunala VA-nätet och ska 

täcka kommunens kostnader vid nyanläggning av exploateringsområden. För att komma i 

balans med dagens kostnader behöver taxan höjas relativt mycket. Driftavdelningen 

räknar med att höja taxan i tre steg över en tre-årsperiod för att nå balans. Höjningen inför 

2022 är det tredje steget av nödvändig höjning. Den föreslagna höjningen för år 2022 

innebär en ökad taxa för en villatomt med 17 000 kronor. Kostnaden för en villatomt ökar 

då från 95 000 kronor till 112 000 kronor, inklusive moms. I och med denna höjning 

kommer anläggningstaxan från och med 2022 att bli densamma i Tibro, Hjo och 

Karlsborg. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-10-19 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-10-11 § 81 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-10-07 

Taxa för Tibro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning  

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000262 04 

KF § 163 Överföring av medel ur 2021 års 

investeringsbudget till 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medel ur 2021 års investeringsbudget överförs till år 2022 

enligt beslutsunderlag Överföring av medel ur 2021 års investeringsbudget till 2022.  

Ärendet 

Av investeringsprojekten i budget 2021 kommer vissa projekt att fortsätta att löpa under 

2022. En del är från början planerade som flerårsprojekt, medan andra fortsätter över 

årsskiftet på grund av förseningar. Kommunfullmäktige beslutar om och hur mycket av 

kvarvarande budget för olika projekt som ska föras över till 2022 års investeringsbudget. 

Då exakt kvarvarande belopp vid årsskiftet inte är känt, beslutas i flertalet fall inte om 

något belopp utan endast att kvarvarande medel ska överföras till 2022. 

Kommunens investeringsbudget uppgår 2021 till 89,1 miljoner kronor och prognosen per 

31 augusti visade på ett utfall om 57,2 miljoner kronor. Av de nästan 32 miljoner kronor 

som inte förväntas förbrukas är merparten sådana där projektet antingen löper över 

årsskiftet eller önskas genomföras under 2022 då det blivit försenat. Därför kommer ett 

relativt högt belopp, runt 30 miljoner kronor netto, att överföras till 2022 års budget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-10-27 

Överföring av medel ur 2021 års investeringsbudget till 2022  

Beslut delges 

Samtliga nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2021-000021 04 

KF § 164 Budget 2022 - Tibro kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reviderade driftbudgetramar 2022 enligt beslutsunderlag ”Driftbudget 2022, 

majoritetens (S, C och L) förslag KSau 2021-11-02”, 

att fastställa reviderad investeringsbudget för 2022-2024 enligt beslutsunderlag 

”Investeringsbudget 2022-2024, majoritetens (S, C och L) förslag KS 2021-11-16”, 

att fastställa budget 2022, 

att delegera till ekonomichefen att under 2022 ta upp nya lån till ett belopp om maximalt 

95 miljoner kronor. 

Reservation 

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

Per-Olof Qvick (M), Bodil Olsson (M), Maria Marić (KD), Kjell-Åke Johanson (KD) och 

Mouna Eskandar (KD) reserverar sig mot första, andra och tredje beslutssatserna till 

förmån för budgetförslag (kompletteringsförslag) 2022 från Moderaterna och 

Kristdemokraterna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2022 års driftbudgetramar för nämnderna, 

investeringsbudget per projekt och nämnd samt skattesats. Under oktober sker en 

avstämning av de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna.  

Sveriges kommuner och regioners (SKR) skatteprognos från 30 september innebär en 

kraftig upprevidering jämfört med den prognos som låg till grund för kommunfullmäktiges 

junibeslut. Ekonomin och arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre under 

pandemin än vad som tidigare har antagits. För kommunen innebär det att prognosen 

gällande skatteintäkter för 2022 har reviderats upp med 7,4 miljoner kronor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S), Anna-Karin Johansson (C), Alda Danial (L), Peter Söderlund (L), Anne-

Marie Wahlström (S) och Bengt Ferm (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Per-Olof Andersson (M), Maria Marić (KD) och Ann-Britt Danielsson (M) föreslår bifall till 

budgetförslag (kompletteringsförslag) 2022 från Moderaterna och Kristdemokraterna.  
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Mikael Faleke (M) föreslår bifall till budgetförslag (kompletteringsförslag) 2022 från 

Moderaterna och Kristdemokraterna samt bifall till den fjärde beslutssatsen i 

kommunstyrelsens förslag, att delegera till ekonomichefen att under 2022 ta upp nya lån 

till ett belopp om maximalt 95 miljoner kronor. 

Heinz Barath (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas förslag till driftbudget och 

investeringsbudget.  

Martin Toresson (V) föreslår bifall till tilläggsförslag till budget 2022, Vänsterpartiet Tibro, 

med investeringsbudget 2022-2024. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de fyra förslagen om driftbudget och investeringsbudget mot varandra 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs. 

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Ordföranden ställer 

därefter de tre övriga förslagen mot varandra för att utse ett motförslag till huvudförslaget 

och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Moderaternas och Kristdemokraternas 

förslag till motförslag. 

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

och att en nej-röst innebär ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag. Med 18 ja-

röster, tio nej-röster och fyra som avstår finner ordföranden att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-10-22 

Driftbudget 2022, majoritetens (S, C och L) förslag KSau 2021-11-02 

Budget 2022 Tibro kommun   

Investeringsbudget 2022-2024, majoritetens (S, C och L) förslag KS 2021-11-16 

Budgetförslag (kompletteringsförslag) 2022 från Moderaterna och Kristdemokraterna 

Driftbudget 2022, SD förslag 

Investeringsbudget 2022-2024, SD förslag 

Beslut delges 

Samtliga nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2021-000260 04 

KF § 165 Utbetalning av partistöd 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2022 utbetalas under januari månad 2022 till 

de partier som finns representerade i kommunfullmäktige, och som inkommit med 

redovisning av 2020 års partistöd senast 2021-06-30, enligt följande belopp: 

 Grundstöd (kr) Mandatstöd (kr) Totalt (kr) 

Socialdemokraterna 19 320 90 321 109 641 

Sverigedemokraterna 19 320 57 477 76 797 

Moderaterna 19 320 49 266 68 586 

Liberalerna 19 320 32 844 52 164 

Centerpartiet 19 320 24 633 43 953 

Kristdemokraterna 19 320 24 633 43 953 

Vänsterpartiet 19 320 8 211 27 531 

Summa 135 240 287 385 422 625 

 

Ärendet 

Enligt Regler för kommunalt partistöd i Tibro kommun ska en mottagare av partistöd 

årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål 

som anges i kommunallagen 4 kap 29 § (att stärka partiets ställning i den lokala 

demokratin). Till redovisningen ska bifogas en granskningsrapport. Redovisningen ska 

gälla för perioden 1 januari – 31 december och lämnas till kommunfullmäktige senast 6 

månader efter räkenskapsårets utgång.  

Till grund för utbetalningen av partistöd 2022 ligger de redovisningar gällande 2020 års 

partistöd som inkom till kommunfullmäktige senast 30 juni 2021.  

För utbetalning av partistöd 2023 gäller att partierna ska ha inkommit med redovisning 

och granskningsrapport gällande 2021 års partistöd senast 30 juni 2022.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2021-10-14 

Inkomna redovisningar av 2020 års partistöd 
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Beslut delges 

Ekonomichefen 

Gruppledare i samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2020-000236 43 

KF § 166 Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030 

Västra Götaland ställer om, Tibro 

kommuns klimatlöften för år 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige delges en sammanställning av statusen för Tibro kommuns 

klimatlöften för år 2021, vilka som är genomförda och vilka som kommer att fortsätta 

under år 2022.  

Beslutsunderlag 

Klimatlöften 2021 – slutavstämning, 211103 

___________________ 
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 Dnr 2021-000253 43 

KF § 167 Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030 

Västra Götaland ställer om, Tibro 

kommuns klimatlöften för år 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att Tibro kommun ska ingå följande klimatlöften för år 2022: 

- Vi har en laddplan för kommunen 

- Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 

- Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/-policy 

- Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 

- Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 

- Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 

- Vi producerar egen solel 

- Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 

- Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet 

att Tibro kommun redan uppfyller följande klimatlöfte och ska fortsätta arbetet med löftet 

år 2022: 

- Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 

att Tibro kommun inte ska anta följande klimatlöften för år 2022: 

- Vi klimatväxlar tjänsteresor 

- Våra nya personbilar är klimatbonusbilar  

- Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar 

- Vi möjliggör cirkulära arbetskläder 

- Vi använder cirkulära möbler 

- Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa 

- Vi gör investeringar för energieffektiviseringar 

- Vi bygger i trä 
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- Vi arbetar med återbruk av byggmaterial 

- Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget 

Ärendet 

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av Västra 

Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. 

Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra 

Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla 

kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en 

fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 

procent till år 2030.  

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska kunna nås och i att vara 

en föregångare för företag och invånare. Kommunerna har också önskat stöd för 

genomförandet av sina klimatinsatser. Alla kommuner i Västra Götalandsregionen har 

därför bjudits in att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften, Klimat 2030 Västra 

Götaland ställer om.  

Tibro kommun antog 13 klimatlöften för år 2021, av dessa uppnåddes två löften. Kring sju 

löften har arbete påbörjats, men målen uppnåddes inte fullt ut och kring fyra löften har 

arbetet inte kommit igång. 

Kommunernas klimatlöften för år 2022 består av 20 olika åtgärder och är en fortsättning 

av kommunernas klimatlöften för år 2021. Flera av målen är desamma, vissa mål är 

justerade och några mål är helt nya.  

Förvaltningarna i Tibro kommun har utvärderat arbetet med klimatlöftena för år 2021 och 

gjort en värdering av vilka av de 20 klimatlöftena som anses möjliga att ingå inför år 2022 

samt vilka av löftena som kommunen redan uppfyller och ska fortsätta arbeta med under 

år 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) och Maria Marić (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-10-28 

Klimatlöften 2022 förslag, 211028 

Kommunernas klimatlöften inför 2022 

Skrivelse, kommunernas klimatlöften, från Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen, 2021-06-07 

Beskrivning, Kommunernas klimatlöften inför 2022  
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Beslut delges 

Miljöstrateg 

___________________ 
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 Dnr 2021-000279 11 

KF § 168 Val av ombud och ersättare vid 

bolagsstämma med Tibro Elnät AB år 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ombud och ersättare vid 

bolagsstämma med Tibro Elnät AB år 2022: 

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 2022 års bolagsstämma 

med Tibro Elnät AB.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse från valberedningen, 2021-11-04  

Beslut delges 

Valda ombud och ersättare  

Tibro Elnät AB    

___________________ 
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 Dnr 2021-000280 11 

KF § 169 Val av ombud och ersättare vid 

bolagsstämma med Tibro Energi AB år 

2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ombud och ersättare vid 

bolagsstämma med Tibro Energi AB år 2022: 

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 2022 års bolagsstämma 

med Tibro Energi AB.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse från valberedningen, 2021-11-04  

Beslut delges 

Valda ombud och ersättare 

Tibro Energi AB  

___________________ 
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 Dnr 2021-000281 11 

KF § 170 Val av ombud och ersättare vid 

bolagsstämma med AB Tibrobyggen år 

2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ombud och ersättare vid 

bolagsstämma med AB Tibrobyggen år 2022: 

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 2022 års bolagsstämma 

med AB Tibrobyggen.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från valberedningen, 2021-11-04  

Beslut delges 

Valda ombud och ersättare 

AB Tibrobyggen  

___________________ 
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 Dnr 2020-000272 08 

KF § 171 Svar på motion om samarbete mellan 

äldreomsorg, skola och barnomsorg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Den form av samarbete som 

motionären föreslår påbörjades redan under hösten 2019 mellan vissa av de båda 

nämndernas verksamheter. Att samarbetet ska tas i beaktande vid framtida planering av 

barnomsorg, skola och äldreomsorg vid eventuell om- och/eller nybyggnation finns 

reglerat i Tibro kommuns översiktsplan samt i Generella överenskommelser kopplade till 

lokalförsörjning 

Ärendet 

En motion om samarbete mellan äldreomsorg, skola och barnomsorg har inkommit från 

Ulf Lindström (SD). Motionären skriver att man vid många äldreboenden har provat att 

låta de boende få interagera med både barn och djur, vilket har visat sig ge mycket positiv 

effekt. Bland annat har den positiva stämningen höjts rejält, upplevda krämpor bland de 

äldre har minskat och deltagande i olika aktiviteter har ökat. Motionären skriver vidare att 

även barnen har stort utbyte av att träffa äldre generationer och föreslår därför följande: 

att möjligheterna för en samverkan mellan barnomsorg, skola och äldreomsorg på ett så 

effektivt sätt som möjligt ses över inom en mycket snar framtid för att stå redo när 

pandemin släppt sitt grepp, 

att detta arbete ska ta hänsyn till dagens förutsättningar men även finnas med vid framtida 

planering av barnomsorg, skola och äldreomsorg då om- och/eller nybyggnation blir 

aktuell. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-24 § 214 att överlämna motionen till 

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för beredning. 

Nämnderna svarade bland annat att den form av samarbete som motionären föreslår 

påbörjades redan under hösten 2019 mellan Bonargårdens äldreboende och 

Snickarvallens förskola. Tanken är att samarbetet kommer att utvecklas så snart det är 

möjligt efter Coronapandemin.  

Nämnderna upplever att samarbetet med mellan dem är gott, att det alltid har funnits 

öppna kanaler mellan dem och möjligheter till samarbeten så som motionären föreslår. 

Båda nämnderna framhåller dock att det är upp till varje rektor och boendechef att avgöra 

om och i vilken utsträckning ett sådant samarbete är möjligt att genomföra med hänsyn till 

bland annat läroplaner, vårdtagarnas sjukdomsbilder och övriga förutsättningar. 
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Vad gäller motionärens förslag om att detta arbete även ska finnas med vid framtida 

planering av barnomsorg, skola och äldreomsorg då om- och/eller nybyggnation blir 

aktuell svarade nämnderna att detta finns reglerat i Tibro kommuns översiktsplan samt i 

Generella överenskommelser kopplade till lokalförsörjning. Både socialnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden föreslog därmed kommunfullmäktige besluta att anse 

motionen besvarad. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 § 74 att återremittera motionen till 

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för ytterligare beredning. Båda 

nämnderna svarar att det inte finns något ytterligare att tillföra i beredningen av ärendet 

och föreslår därför kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad med 

samma motivering som tidigare.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-10-08  

Socialnämndens protokoll 2021-10-04 § 111 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Yttrande gällande motionen om samarbete mellan 

förskola/skola och äldreboenden, 2021-09-13 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-05-25 § 55 

Socialnämndens protokoll 2021-03-22 § 40 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-01-21 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-03-23 § 33 

Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-01 

Motion om samarbete mellan äldreomsorg, skola och barnomsorg, 2020-10-09 

Beslut delges 

Motionären 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000262 08 

KF § 172 Svar på motion om att renovera Å-leden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Samhällsbyggnadsförvaltningen och 

kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat upprustningen av Å-leden. Upprustningen 

bekostas av folkhälsomedel och kostnaden för anläggningen av en sinnesropromenad 

ryms inom kultur- och fritidsnämndens budget för fritidsområden.  

Ärendet 

En motion om att renovera Å-leden har inkommit från Ann-Britt Danielsson (M). 

Motionären skriver bland annat att Å-leden är en vacker promenad nära porlande vatten 

med bryggor och rikt fågelliv, men att den sedan flera år förfaller. Motionären tycker att det 

är synd att slösa bort denna pärla längs Tidan och tipsar också om att lägga en så kallad 

Sinnesropromenad längs leden. 

Motionären föreslår därför kommunfullmäktige: 

- att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att rusta upp Å-leden inför 

sommaren 2021, 

- att upprustningen finansieras genom omfördelning inom förvaltningens budget, 

exempelvis genom minskad skötsel av vallar nästa år,  

- att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda idén om att lägga en så 

kallad Sinnesropromenad längs Å-leden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-20 § 183 att överlämna motionen till 

samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Samhällsbyggnadsnämnden svarar bland annat att ta fram en utvecklingsplan för området 

kring Tidan och Å-leden finns med nämndens verksamhetsplan för 2021 och att en 

besiktning av leden genomfördes under våren 2021. Omedelbart efter besiktningen 

avhjälptes de mest akuta hindren i form av vindfällor samt ytterligare röjning.  

Vid tiden för samhällsbyggnadsnämndens beslut om motionen 2021-05-24 § 43 fanns 

dock inte någon finansiering klar för ytterligare underhåll eller förbättringar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen hade dock lämnat in en ansökan om folkhälsomedel för 

upprustning av Å-leden, med målet att återskapa en vacker och fullt fungerande led med 

möjlighet till vila, picknick, fiske, motion med mera samt att ge alla Tibrobor möjlighet och 

tillgång till rekreation och friluftsliv. Folkhälsorådet beviljade sedan ansökan med totalt 100 

000 kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har också äskat medel för Å-leden i 

budgetdialogen inför 2022. 
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Kultur- och fritidsnämnden svarar att Å-leden bedöms vara en lämplig slinga för en 

sinnesropromenad, med möjligheter att kombinera upplevelsekontroller med information 

om kulturella och historiska platser. De föreslår därför att en sinnesropromenad ska 

anläggas längs Å-leden, under förutsättning att samhällsbyggnadsförvaltningen rustar upp 

leden. Kostnaden för framtagning av tryckmaterial samt montering av skyltar bedöms 

rymmas inom kultur- och fritidsnämndens befintliga budget för fritidsområden.  

Eftersom det nu finns medel till upprustning av Å-leden och arbetet med upprustningen av 

leden har påbörjats är kommunledningskontorets sammanlagda bedömning att motionen 

ska bifallas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-10-18 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-10-04 § 53 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-24 § 43 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-05-17 

Motion om att renovera Å-leden, 2020-09-24  

Beslut delges 

Motionären 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000257 08 

KF § 173 Medborgarförslag om fartdämpande 

åtgärder på Mariestadsvägen  

Beslut 

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

och trafiknämnden för beslut.   

Ärendet 

Ett medborgarförslag om fartdämpande åtgärder på Mariestadsvägen har inkommit till 

kommunen. Förslagsställaren skriver bland annat att det är mycket trafik, inklusive tung 

lastbilstrafik, på Mariestadsvägen samt att farten på vägen är väldigt hög. 

Förslagsställaren föreslår därför fartdämpande åtgärder på Mariestadsvägen samt att 

Östra Långgatan ska färdigställas vid Snickarvallen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-10-18 

Medborgarförslag om fartdämpande åtgärder på Mariestadsvägen, 2021-10-15  

Beslut delges 

Byggnads- och trafiknämnden  

___________________ 
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 Dnr 2021-000275 08 

KF § 174 Medborgarförslag om att göra Ransbergs 

gruva till turistattraktion  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får lämnas och överlämnar det till 

kultur- och fritidsnämnden för beredning.    

Ärendet 

Ett medborgarförslag om att göra Ransbergs gruva till turistattraktion har inkommit till 

kommunen. Förslagsställaren skriver bland annat att Ransbergs gruva är en kulturlämning 

som är värd att uppmärksammas och att det är viktigt att inte glömma bort sin historia. 

Förslagsställaren ger olika förslag på vad som kan göras med gruvan för att göra den till 

en turistattraktion, bland annat tömma den på vatten, skyffla bort översta jordlagret samt 

sätta in belysning i gruvgången.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-09 

Medborgarförslag om att göra Ransbergs gruva till turistattraktion, 2021-06-29  

Beslut delges 

Kultur- och fritidsnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2021-000283 08 

KF § 175 Medborgarförslag om året-runt-badbrygga 

vid Örlen   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får lämnas och överlämnar det till 

kultur- och fritidsnämnden för beslut.   

Ärendet 

Ett medborgarförslag om året-runt-badbrygga vid Örlen har inkommit till kommunen. 

Förslagsställaren skriver bland annat att kallbad har blivit alltmer populärt och att 

vetenskapliga artiklar beskriver hälsofördelar med kallbad. Förslagsställaren skriver vidare 

att de är flera vinterbadare i Tibro och i Fagersanna som önskar få möjlighet att bada I 

Örlen även under vintersäsongen och föreslår därför en året-runt badbrygga och 

badstege, förslagsvis vid Stationsbadet, Fagersanna, för att möjliggöra vinterbad i Örlen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-09 

Medborgarförslag om året-runt-badbrygga vid Örlen, 2021-10-22 

Beslut delges 

Kultur- och fritidsnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2021-000288 08 

KF § 176 Medborgarförslag om att anställa en 

kommunekolog  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får lämnas och överlämnar det till 

byggnads- och trafiknämnden för beslut.   

Ärendet 

Ett medborgarförslag om att anställa en kommunekolog har inkommit till kommunen. 

Förslagsställaren skriver att det behövs en biologiskt kunnig expert vid till exempel 

planärenden och föreslår därför att Tibro kommun ska anställa en kommunekolog.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-12 

Medborgarförslag om att anställa en kommunekolog, 2021-11-09 

Beslut delges 

Byggnads- och trafiknämnden  

___________________ 
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 Dnr 2021-000284 11 

KF § 177 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, ledamot och vice 

ordförande i kultur- och fritidsnämnden 

samt ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Peter Eclunds (SD) avsägelse av uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, 

ledamot och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden och ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden från och med 2021-12-01, 

att begära röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län avseende Peter 

Eclunds (KD) entledigande från kommunfullmäktige från och med 2021-12-01, 

att välja Annika Singleton (KD) som ny ledamot och tillika vice ordförande i kultur- och 

fritidsnämnden från och med 2021-12-01, 

att välja Hanna-Maria Verdonck Pihlström (KD) som ny ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden från och med 2021-12-01, 

att välja Björn Lagerin (KD) som ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden från och med 

2021-12-01, 

att välja Kjell-Åke Johansson (KD) som ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden från 

och med 2021-12-01. 

Ärendet 

Peter Eclund (KD) har lämnat in avsägelse av sina uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, ledamot och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt 

ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.  

Eftersom de personer som väljs in som ledamöter i nämnderna för närvarande är 

ersättare i respektive nämnd behöver kommunfullmäktige även välja nya ersättare. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2021-11-05 
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Beslut delges 

Peter Eclund 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Annika Singleton 

Hanna-Maria Verdonck Pihlström 

Björn Lagerin (KD)  

Kjell-Åke Johansson (KD) 

Kultur- och fritidsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

___________________ 
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 Dnr 2021-000017 08 

KF § 178 Anmälan av nya frågor och interpellationer 

Inga nya frågor eller interpellationer har inkommit till dagens sammanträde.      

___________________ 
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 Dnr 2021-000278 08 

KF § 179 Motion om att utreda ny högstadieskola  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.    

Ärendet 

En motion om att utreda ny högstadieskola har inkommit från Ann-Britt Danielsson (M), 

Mikael Faleke (M) och Per-Olof Andersson (M).      

Beslutsunderlag 

Motion om att utreda ny högstadieskola, 2021-11-03    

___________________ 
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 Dnr 2021-000015 000 

KF § 180 Skrivelser och meddelanden 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisade skrivelser och meddelanden.  

Ärendet 

Följande skrivelser och meddelanden redovisas: 

Delårsrapport 2021 för Miljösamverkan östra Skaraborg 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-11-01 § 61 om medborgarförslag om 

beachvolleybollplan vid Stationsbadet i Fagersanna 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-11-09 § 100 om medborgarförslag om 

öppettider inom förskola/fritidshem:  

Beslut delges 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

___________________ 

 


