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 Dnr 2022-000008 000 

KF § 14 Upprop på kommunfullmäktige 

Beslut 

På dagens sammanträde genomförs upprop av närvarande ledamöter och ersättare enligt 

närvaroförteckning.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000002 000 

KF § 15 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Anna-Karin Johansson (C) och Mikael Faleke (M) att justera 

dagens protokoll.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000003 000 

KF § 16 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000009 08 

KF § 17 Allmänhetens frågestund 2022 

Inga nya frågor har kommit in till Allmänhetens frågestund.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000004 000 

KF § 18 Information 2022 

Thomas Gardell, informationssäkerhetssamordnare, informerar om informationssäkerhet, 

vad det innebär och kommunens arbete med detta.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000043 003 

KF § 19 Policy för informationssäkerhet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att anta Policy för informationssäkerhet, 

att överlämna policyn för antagande i Tibro Elnät AB, Tibro Energi AB och 

AB Tibrobyggen, 

att IT-säkerhetspolicy med tillhörande instruktioner, beslutad av kommunstyrelsen  

2005-09-06 § 52, därmed ersätts och upphör att gälla.  

Ärendet 

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på informationssäkerhetspolicy för Tibro 

kommunkoncern. Policyn utgör viljeinriktningen för kommunen och dess bolag vad gäller 

att hantera information på ett systematiskt och informationssäkert sätt. Policyn omfattar all 

information som kommunkoncernen äger och hanterar.  

Av policyn framgår att informationssäkerhetsarbetet ska vara en naturlig del av all 

verksamhet inom kommunen och de kommunala bolagen. Informationssäkerhetsarbetet 

ska underlätta arbetet med digitalisering samtidigt som kommunens, bolagens, 

medarbetarnas, kundernas och brukarnas information skyddas. 

Ansvaret för informationssäkerheten följer verksamhetsansvaret. Alla chefer, medarbetare 

och förtroendevalda ansvarar för att policyn följs när kommunens och de kommunala 

bolagens informationstillgångar hanteras. Informationssäkerhetsarbetet ska säkerställa att 

informationstillgångarna skyddas oavsett om de hanteras muntligt, analogt eller digitalt. 

Av policyn framgår vidare att kommunen och dess bolag ska ha en hållbar organisation 

med tydlig fördelning av ansvar för informationstillgångar och med relevanta roller för 

ledning och genomförande av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Detta arbete 

är under uppbyggnad och policyn kommer att kompletteras med regler och rutiner på 

verksamhetsnivå. 

Kommunen och dess bolag ska följa upp informationssäkerhetsarbetet genom att 

rapportera avvikelser, åtgärda informationssäkerhetsbrister och i förekommande fall 

rapportera incidenter till berörda myndigheter. En övergripande uppföljning av 

informationssäkerhetsarbetet ska ske årligen till kommunstyrelsen.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-02-25 

Policy för informationssäkerhet  

Beslut delges 

Samtliga nämnder och kommunens bolag 

___________________ 
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 Dnr 2022-000030 04 

KF § 20 Årsredovisning 2021 - Tibro kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2021 för Tibro kommun.  

Ärendet 

Kommunledningskontoret har tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag 

arbetat fram förslag till årsredovisning 2021 för Tibro kommun. Kommunfullmäktige tog i 

december beslut om vilka investeringar som ska fortgå under 2022 och vilka medel som 

ska överföras till 2022 års budget med anledning av detta. Kommunens resultat för 2021 

uppgår till 95,2 miljoner kronor och investeringsutfallet blev 52,3 miljoner kronor. 

Koncernens resultat 2021 är 108,0 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktiges tre strategiska mål är antagna för perioden 2021-2023. I 

årsredovisningens verksamhetsberättelse beskrivs arbetet med den strategiska målen. 

Analysen och bedömningen bygger på denna redogörelse tillsammans med utfall på 

fastställda indikatorer och effekter av insatserna. Inom samtliga tre mål är bedömningen 

att en positiv utveckling har skett under året.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2022-03-01 

Årsredovisning 2021 - Tibro kommun  

Nämndernas verksamhetsberättelser 

Årsrapport fjärrvärmeverksamhet Tibro kommun 2021 

VA-verksamheten årsrapport 2021 

Beslut delges 

Samtliga nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2022-000084 04 

KF § 21 Revisionsberättelse och 

granskningsrapport Tibro kommun år 

2021 och fråga om ansvarsfrihet  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen, nämnderna, de enskilda 

ledamöterna i dessa organ samt överförmyndaren ansvarsfrihet för år 2021.   

Notering 

I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 § kommunallagen har rätt att 

delta i beslut om ansvarsfrihet.  

Ärendet 

Kommunens revisorer har överlämnat sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 till 

kommunfullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 

räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och 

mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Revisorerna bedömer bland annat att kommunens räkenskaper i allt väsentligt är 

rättvisande, att kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamheter har skötts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna 

kontrollen i allt väsentligt har varit tillräcklig.  

Revisorerna tillstyrker därför att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda ledamöterna i dessa organ.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-03-18 

Revisionsberättelse inklusive redogörelse för år 2021 Tibro kommun, 2022-03-17 

Granskningsrapport - Granskning av årsredovisning 2021 Tibro kommun, 2022-03-18 

Granskningsrapport - Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 Tibro kommun, 

2022-03-18 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

Samtliga nämnder 
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Överförmyndaren 

Kommunrevisionen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000088 04 

KF § 22 Årsredovisning 2021 för AB Tibrobyggen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisning 2021, inklusive revisionsberättelse 

och granskningsrapport, för AB Tibrobyggen.  

Ärendet 

AB Tibrobyggen har lämnat in årsredovisning, inklusive revisionsberättelse och 

granskningsrapport, för år 2021. Av årsredovisningen framgår bland annat att bolagets 

ekonomiska ställning är god. Resultatet före skatt uppgår till 2,2 miljoner kronor efter att 

resultatet belastats med 16,8 miljoner kronor för periodiskt underhåll. Det fortsatt låga 

ränteläget bidrar till ökad förmåga att utöka insatserna med periodiskt underhåll. Detta 

bidrar till att dels erbjuda marknaden attraktiva bostäder, dels få långsiktig värdetillväxt i 

bolagets fastigheter. Den redovisade soliditeten ligger på 14 %. Bolaget har ett fritt eget 

kapital på 32,9 miljoner kronor. Balansomslutningen ökar från 520 miljoner kronor till 522 

miljoner kronor för år 2021. 

Den av kommunfullmäktige utsedde lekmannarevisorn har granskat AB Tibrobyggens 

verksamhet. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamheten och intern kontroll 

samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Revisorn bedömer sammantaget att bolagets 

verksamhet i allt väsentlighet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorn bedömer därtill att bolagets interna kontroll har 

varit tillräcklig. 

Kommunfullmäktige delges AB Tibrobyggens årsredovisning som information och föreslås 

inte fatta några beslut i ärendet utöver att notera årsredovisningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-03-17 

Årsredovisning 2021, inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport, för AB 

Tibrobyggen 

Beslut delges 

AB Tibrobyggen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000090 04 

KF § 23 Årsredovisning 2021 för Tibro Elnät AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisning 2021, inklusive revisionsberättelse 

och granskningsrapport, för Tibro Elnät AB.  

Ärendet 

Tibro Elnät AB har lämnat in årsredovisning, inklusive revisionsberättelse och 

granskningsrapport, för år 2021. I årsredovisningen står det bland annat att Tibro Elnät AB 

tillhandahåller elnät inom koncessionsområde 834Ao, vilket innefattar Tibro och 

Fagersanna tätort samt omkringliggande landsbygd. Dotterbolaget Tibro Energi AB 

erbjuder inom kommunen möjligheten till ett optiskt fibernät för datakommunikation samt 

tjänster för elhandel, TV och bredband.  

Moderbolaget Tibro Elnät AB är helägt av Tibro Kommun. Tibro Elnät AB äger i sin tur 

Tibro Energi AB och Tibro Energi AB äger 30 % i HjoTiBorg AB, 20 % i Bosnet AB, 2,3 % i 

Netwest Sweden AB samt 1 % i Kråkvind AB. Koncernen omsatte drygt 124, 5 miljoner 

kronor och resultatet efter skatt uppgick till drygt 8,4 miljoner kronor. Det redovisade 

resultatet för Tibro Elnät AB uppgick till drygt 3,9 miljoner kronor. Bolaget har ett fritt eget 

kapital på drygt 16 miljoner kronor och en soliditet på 46 %. 

Den av kommunfullmäktige utsedde lekmannarevisorn har granskat Tibro Elnäts 

verksamhet. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamheten och intern kontroll 

samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Revisorn bedömer sammantaget att bolagets 

verksamhet i allt väsentlighet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorn bedömer därtill att bolagets interna kontroll har 

varit tillräcklig. 

Kommunfullmäktige delges Tibro Elnäts årsredovisning som information och föreslås inte 

fatta några beslut i ärendet utöver att notera årsredovisningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-03-17 

Årsredovisning 2021, inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport, för Tibro Elnät 

AB 
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Beslut delges 

Tibro Elnät AB 

___________________ 
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 Dnr 2022-000089 04 

KF § 24 Årsredovisning 2021 för Tibro Energi AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisning 2021, inklusive revisionsberättelse 

och granskningsrapport, för Tibro Energi AB.  

Ärendet 

Tibro Energi AB har lämnat in årsredovisning, inklusive revisionsberättelse och 

granskningsrapport, för år 2021. I årsredovisningen står det bland annat att Tibro Energis 

verksamhet omfattar inköp och försäljning av el och bredbandstjänster samt byggande av 

infrastruktur för bredband. Verksamheten innefattar även tjänster åt Tibro Elnät AB, 

såsom personal och administration samt övrig sidoordnad verksamhet. 

Moderbolaget Tibro Elnät AB är helägt av Tibro Kommun. Tibro Elnät AB äger i sin tur 

Tibro Energi AB och Tibro Energi AB äger 30 % i HjoTiBorg AB, 20 % i Bosnet AB, 2,3 % i 

Netwest Sweden AB samt 1 % i Kråkvind AB. Koncernen omsatte drygt 124, 5 miljoner 

kronor och resultatet efter skatt uppgick till drygt 8,4 miljoner kronor. Det redovisade 

resultatet för Tibro Energi AB uppgick till drygt 313 000 kronor. Bolaget har en soliditet på 

25 %. 

Den av kommunfullmäktige utsedde lekmannarevisorn har granskat Tibro Energis 

verksamhet. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamheten och intern kontroll 

samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Revisorn bedömer sammantaget att bolagets 

verksamhet i allt väsentlighet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorn bedömer därtill att bolagets interna kontroll har 

varit tillräcklig. 

Kommunfullmäktige delges Tibro Energis årsredovisning som information och föreslås 

inte fatta några beslut i ärendet utöver att notera årsredovisningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-03-17 

Årsredovisning 2021, inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport, för Tibro 

Energi AB 
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Beslut delges 

Tibro Energi AB 

___________________ 
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 Dnr 2022-000074 000 

KF § 25 Revidering av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Tibro kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 

ytterligare beredning.  

Ärendet 

Användandet av pyrotekniska varor regleras i Ordningslagen (1993:1617) 3 kap. 7 §: 

”Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om 

användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter 

innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 

Särskilda bestämmelser om innehav och användning av pyrotekniska varor vid vissa 

idrottsarrangemang finns i 5 kap. Lag (2009:101). Lokala föreskrifter m. m.” 

Ytterligare reglering av användandet är möjligt att skriva in i kommunens allmänna lokala 

ordningsföreskrifter. En sådan reglering saknas dock i ordningsföreskrifterna för Tibro 

kommun, vilket framkom i samband med att kommunpolisen efterfrågade kommunens 

lokala ordningsföreskrifter för just fyrverkerier.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att tillstånd från polismyndigheten alltid ska krävas 

vid skjutning av fyrverkerier och har därför reviderat de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna för Tibro kommun genom att lägga till följande paragraf: 

”12 § Avfyrande av fyrverkerier och pyrotekniska varor 

I syfte att upprätthålla den allmänna ordningen samt förhindra att människors hälsa eller 

egendom skadas krävs tillstånd från polismyndigheten för avfyrande av fyrverkerier och 

pyrotekniska varor på offentlig plats inom tättbebyggt område i Tibro kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bengt Ferm (S) och Jan Hanna (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

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

Kristoffer By (SD), föreslår återremiss av ärendet för ytterligare beredning.  

Beslutsgång 

Mötet ajourneras mellan kl. 19.14-19.20. 
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Ordföranden prövar först Per-Olof Anderssons (M) med fleras förslag om återremiss och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-03-01 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-21 § 12 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-02-14 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tibro kommun  

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000054 003 

KF § 26 Revidering av förbundsordning för 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten 

Östra Skaraborg, RÖS.  

Ärendet 

Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, har vid två 

tillfällen fattat beslut som kräver ändring av förbundsordningen; ändrat ägande av 

fastigheter som nyttjas av räddningstjänstförbundet samt ny fördelningsnyckel avseende 

kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna.  

Det är lydelsen i § 11 Kostnadstäckning som har ändrats i förbundsordningen. Den nya 

lydelsen har samverkats med förbundets jurist. 

Ändringar i förbundsordningen ska godkännas och antas av samtliga 

medlemskommuners fullmäktige innan förbundsordningen kan ändras. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-02-09 

Missiv Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 2022-01-31 

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs protokoll 2022-01-28 §§ 3-4 

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs protokoll 2021-12-16 § 109 

Förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Beslut delges 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS 

___________________ 
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 Dnr 2022-000060 000 

KF § 27 Redovisning av avtalssamverkan 2021 för 

kommunstyrelse och nämnder 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen av avtalssamverkan 2021 för 

kommunstyrelse och nämnder.  

Ärendet 

Enligt kommunallagen finns möjlighet för kommuner att ingå avtal om att någon av 

kommunens uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun. Detta kallas 

avtalssamverkan och regleras i 9 kap. 37-38 §§ kommunallagen (2017:725, KL). 

Enligt 9 kap. 38 § KL ska styrelsen årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 

avtalssamverkan enligt 37 § eller enligt annan lag eller författning. Av förarbetena (prop. 

2017/18: 151 s. 59) framgår att kravet omfattar samtliga samverkansavtal, såväl sådana 

som ingås med stöd av 9 kap. 37 § KL som avtal med samma innebörd som ingås med 

stöd av bestämmelser i speciallagstiftning.  

Rapporteringsskyldigheten innebär att styrelsen årligen ska sammanställa befintliga och 

nya samverkansavtal och rapportera dessa till fullmäktige. Syftet med rapporteringen är 

att fullmäktige ska få en överblick över den samverkan som kommunen ingår i. 

Bestämmelsen innebär inte något krav på att innehållet i olika samverkansavtal ska 

återges. Informationen måste dock vara tillräckligt omfattande för att fullmäktige ska få en 

överblick över den verksamhet som bedrivs med stöd av samverkansavtal. Det är också 

upp till kommunen att avgöra hur rapporteringsskyldigheten fullgörs. I Tibro kommun görs 

detta genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende till fullmäktige gällande 

redovisningen för avtalssamverkan 2021. Redovisningen baseras på uppgifter från 

respektive förvaltning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-01-22 

Redovisning av avtalssamverkan 2021 för kommunstyrelse och nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2021-000085 08 

KF § 28 Svar på motion om integrationsplikt för 

nyanlända 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Utifrån kommunallagens 

likställighetsprincip, att alla kommuninvånare ska behandlas lika, kan kommunen inte 

ställa särskilda krav på en utpekad grupp vid exempelvis bedömning av rätten till 

ekonomiskt bistånd.  

Reservation 

Ulf Lindström (SD), Åse Nicklasson (SD), Kristoffer By (SD), Heinz Barath (SD), Lennart 

Thunborg (SD) och Per-Olof Lilja (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag.  

Ärendet 

Sverigedemokraterna har genom Ulf Lindström och Åse Nicklasson 2021-03-15 inkommit 

med en motion om integrationsplikt för nyanlända. I motionen beskriver motionärerna att 

det svenska samhällskontraktet bygger på individernas frivilliga accepterande av att 

rättigheter går hand i hand med skyldigheter. Sverigedemokraterna vill att Tibro kommun 

inför en integrationsplikt för nyanlända invandrare som innebär att rätten att leva på bidrag 

kan gå förlorad om inte individen gör sitt bästa för att leva upp till skyldigheterna i det 

svenska samhället.  

Integrationsplikten innebär: 

- Att nyanlända individer från dag ett i kommunen ska acceptera en plan för att 

uppnå anställningsbarhet. 

- Planen ska föreskriva att individen ska – inte bör – göra sådana framsteg i SFI 

som innebär godkänt i Svenska A inom 12 månader.  

- Genomgå och få godkänt resultat på en kurs i samhällsorientering som är 60 

timmar lång. Detta ska gälla alla vuxna, även föräldralediga och pensionärer.  

Dessutom ställs kravet att personen följer de aktivitetsinsatser som finns för att komma i 

arbete.  

Kursen i samhällsorientering ska genomföras inom ett år från kommunplaceringar. Ett 

prov ska säkerställa att målet med kursen har uppnåtts.  
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Motionssvaret har utretts av kommunledningskontoret i samråd med berörda 

tjänstepersoner inom Kompetenscenter inom barn- och utbildningsförvaltningen samt 

inom socialförvaltningen.  

Utifrån vad som framkommer av genomförd utredning görs bedömningen att 

motionärernas förslag är lagstadgade, pågående eller inte har stöd i lagstiftningen. Utifrån 

kommunallagens likställighetsprincip, att alla kommuninvånare ska behandlas lika, kan 

kommunen inte ställa särskilda krav på en utpekad grupp vid exempelvis bedömning av 

rätten till ekonomiskt bistånd.  

Plan för anställningsbarhet hanteras inom ramen för Arbetsförmedlingens 

etableringsuppdrag. Kraven för att uppnå godkända betyg inom SFI regleras inom skollag, 

förordningar och läroplan. Även samhällsorienteringen är reglerad i lag och förordningar. 

Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §.  Den samlade 

bedömningen är därför att motionen ska avslås. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Lindström (SD), med instämmande av Lennart Thunborg (SD), Åse Nicklasson (SD), 

Heinz Barath (SD) och Kristoffer By (SD), föreslår bifall till motionen. 

Rolf Eriksson (S), Maria Marić (KD) och Jan Hanna (S) föreslår bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Ulf Lindströms (SD) med fleras 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 nej-röst innebär ja till Ulf Lindströms (SD) med fleras förslag. Med 27 ja-röster mot 

sex nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag, att avslå motionen. Se omröstningsbilaga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-12-16 

Utredning motion Integrationsplikt av nyanlända, 2021-12-16  

Beslut delges 

Motionärerna 

Kommunstrateg, kommunledningskontoret 

___________________ 
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 Dnr 2021-000238 08 

KF § 29 Svar på motion om hur nya Smuleberg 

(kvarteret Alen) ska se ut 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Kvarteret Alen är vare sig tillräckligt stort 

eller komplext för att motivera en renodlad arkitekttävling. Därtill kan det 

fördjupningsprojekt som 2019 togs fram för området av studenter på Chalmers arkitektur 

och samhällsbyggnadsteknik anses ha fyllt funktionen av en arkitekttävling.  

Ärendet 

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

Andersson (M) och Mikael Faleke (M). Motionärerna skriver att det just nu tas fram en 

detaljplan för kvarteret Alen och att det är ett område som har särskilda kvalitéer genom 

sitt läge nära ån Tidan och nära naturen. Motionärerna ser gärna att flera arkitekter 

inbjuds att komma med idéer kring hur området ska se ut i framtiden, för att bevara de 

värden som finns där. De föreslår därför följande: 

- att en arkitekttävling utlyses för att ge förslag kring hur kv. Alen ska gestaltas. 

- att regelverket för tävlingen ska uppmuntra till att ta fram förslag som bevarar 

områdets värden och framtida hållbarhet. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-10-04 att överlämna motionen till 

byggnads- och trafiknämnden för beredning. Nämnden svarar bland annat att kvarteret 

Alen vare sig är tillräckligt stort eller komplext för att motivera en renodlad arkitekttävling. 

En arkitekttävling kan också innebära ganska stora kostnader och stora insatser från 

kommunorganisationens sida, även om tävlingsstöd upphandlats. En genomsnittlig 

kostnad för genomförandet av en mindre arkitekttävling med stöd av Sveriges arkitekter, 

inklusive arvoden och prispengar till vinnande förslag, kan antas uppgå till mellan 500 000 

och 800 000 kronor.  

Nämnden svarar vidare att det fördjupningsprojekt som 2019 togs fram för området av 

studenter på Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik kan anses ha fyllt 

funktionen av en arkitekttävling och att det är tveksamt om fler konceptorienterade förslag 

leder vidare till genomförbara projekt. Tibro kommun har även bjudit in fastighetsägare i 

Tibro till diskussion om byggherresamverkan. Även andra insatser har gjorts för att 

uppmuntra initiativ gällande områdets framtid.  

Planavdelningen i Tibro har arbetat med området sedan 2019 och tagit fram en väl 

underbyggd detaljplan som genomgått granskningsskedet. Planförslaget är i praktiken 

redo för antagande. I planhandlingarna regleras vad som bör bevaras och vilka 
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verksamheter som kan tillåtas i området samtidigt som en stor grad av frihet i övrigt tillåts 

för exploateringsgrad och utformning av ny bebyggelse. Byggnads- och trafiknämnden 

anser därför att de önskemål som förs fram i motionen går att tillgodose med framtaget 

planförslag och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Faleke (M), med instämmande av Per-Olof Andersson (M), föreslår att motionen 

ska anses besvarad, då samhällsbyggnadsförvaltningen undersöker möjligheter till 

markanvisningar. 

Åse Nicklasson (SD) och Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Mikael Falekes (M) förslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-03-02 

Byggnads- och trafiknämndens protokoll 2022-02-22 § 5  

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-02-15 

Broschyr Sveriges Arkitekter ”Att anordna arkitekttävling” 

Granskningshandlingar för detaljplan för Kv Alen (Plankarta och Plan- och 

genomförandebeskrivning)  

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

Beslut delges 

Motionärerna 

Byggnads- och trafiknämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000237 08 

KF § 30 Svar på motion om hur kvarteret 

Blåmesen kan användas 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Kvarteret Blåmesen är vare sig tillräckligt 

stort eller komplext för att motivera en renodlad arkitekttävling. Därtill kan det 

fördjupningsprojekt som 2019 togs fram för området av studenter på Chalmers arkitektur 

och samhällsbyggnadsteknik anses ha fyllt funktionen av en arkitekttävling.  

Ärendet 

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

Andersson (M) och Mikael Faleke (M). Motionärerna skriver bland annat att kvarteret 

Blåmesen, med ett antal byggnader från olika tider och av olika kvalitet, är Tibros hjärta 

och ansikte. Det har under lång tid har diskuterats vad kvarteret ska användas till, vilka 

hus som ska bevaras och hur en detaljplan kan se ut. Motionärerna anser att det behövs 

fler idéer utifrån och föreslår därför att en arkitekttävling ska utlysas för att ge förslag kring 

hur kvarteret Blåmesen ska gestaltas. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-10-04 att överlämna motionen till 

byggnads- och trafiknämnden för beredning. Nämnden svarar bland annat att kvarteret 

Blåmesen vare sig är tillräckligt stort eller komplext för att motivera en renodlad 

arkitekttävling. En arkitekttävling kan också innebära ganska stora kostnader och stora 

insatser från kommunorganisationens sida, även om tävlingsstöd upphandlats. En 

genomsnittlig kostnad för genomförandet av en mindre arkitekttävling med stöd av 

Sveriges arkitekter, inklusive arvoden och prispengar till vinnande förslag, kan antas 

uppgå till mellan 500 000 och 800 000 kronor.  

Nämnden svarar vidare att det fördjupningsprojekt som 2019 togs fram för området av 

studenter på Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik kan anses ha fyllt 

funktionen av en arkitekttävling och att det är tveksamt om fler konceptorienterade förslag 

leder vidare till genomförbara projekt. Kvarteret kommer också att ingå i kommunens 

pågående arbete med centrumutveckling. Byggnads- och trafiknämnden föreslår därför 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Olof Andersson (M), med instämmande av Mikael Faleke (M) och Ann-Britt 

Danielsson (M), föreslår att motionen ska anses besvarad, då 

samhällsbyggnadsförvaltningen undersöker möjligheter till markanvisningar. 
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Maria Marić (KD), Ulf Lindström (SD), Rolf Eriksson (S), Anna-Karin Johansson (C) och 

Bengt Ferm (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Per-Olof Anderssons (M) med fleras 

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 Per-Olof Anderssons (M) med fleras förslag. Med 27 ja-

röster mot sex nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag, att avslå motionen. Se omröstningsbilaga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-03-02 

Byggnads- och trafiknämndens protokoll 2022-02-22 § 6 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-02-15 

Broschyr Sveriges Arkitekter ”Att anordna arkitekttävling”   

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

Beslut delges 

Motionärerna 

Byggnads- och trafiknämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000184 08 

KF § 31 Svar på motion om vårdtagares rätt till 

kontaktperson 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, med hänsyn till gällande lagstiftning, 

Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter samt socialnämndens riktlinjer.  

Reservation 

Ulf Lindström (SD), Åse Nicklasson (SD), Kristoffer By (SD), Heinz Barath (SD), Lennart 

Thunborg (SD) och Per-Olof Lilja (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag.  

Ärendet 

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

Kristoffer By (SD) och Ulf Lindström (SD). Motionärerna skriver bland annat vårdtagarnas 

kontaktpersoner sades upp när socialnämnden var tvungna att byta inriktningsform på 

vissa boenden inom LSS. Behovet av kontaktperson skulle då istället tillgodoses av 

personal på boendet. Motionärerna anser dock att en anställd varken ska eller kan ersätta 

en kontaktperson och föreslår därför följande: 

- att återta kontaktpersoner till de vårdtagare som felaktigt blivit av med sina 

kontaktpersoner p.g.a. att nämnden ändrade inriktningsform på deras boende. De 

blev beviljade en kontaktperson för att de hade ett behov och det behovet försvann 

inte över en natt.  

- att fortsättningsvis bevilja kontaktpersoner till de som har ett behov, oavsett 

boendeform, för att främja människans jämlikhet, levnadsvillkor och delaktighet i 

samhällslivet.  

- att upplysa alla inom SOL och LSS att de har rätt att ansöka om en kontaktperson. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-10-04 att överlämna motionen till 

socialnämnden för beredning. Socialnämnden beslutade 2022-02-21 § 22 att 

rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen, med hänsyn till gällande 

lagstiftning, Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter samt socialnämndens riktlinjer.  

I Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter framgår att en person som bor i bostad 

med särskild service för vuxna har bostaden som sin privata och permanenta bostad. I 

denna bostad ska den enskilde få hela sitt behov av stöd, service och omvårdnad 

tillgodosett på ett sådant sätt att det ger honom eller henne goda levnadsvillkor.  
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Socialnämnden svarar vidare att det i nämndens riktlinjer står att ”Kontaktperson beviljas i 

regel inte till personer som har beslut om bostad med särskild service verkställt, då kultur- 

och fritidsaktiviteter ingår i boendet. Det gäller speciellt på gruppboenden”. Huvudregeln 

är att personer som har bostad med särskild service ska få hjälp av personalen på 

boendet att bryta isolering och hitta lämpliga fritidsaktiviteter. Behovet är därigenom 

tillgodosett och därför beviljas inte kontaktperson. 

Socialnämnden framhåller dock även att det, om det av olika anledningar är påvisat att 

insatsen bostad med särskild service inte kan tillgodose behovet av fritidsaktiviteter eller 

annat särskilt behov, kan vara aktuellt med tilläggsinsatser så som kontaktperson. Detta 

förekommer hos flera personer som idag bor på Tibros gruppboenden.  

Vad gäller information om rätten att ansöka om kontaktperson svarar nämnden att det i 

samband med utredning och uppföljningar av beslut enligt LSS ges information om vilka 

tillgängliga insatser som finns. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD), med instämmande av Heinz Barath (SD), Lennart Thunborg (SD), 

Ulf Lindström (SD) och Kristoffer By (SD), föreslår bifall till motionen.   

Jan Hanna (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Åse Nicklassons (SD) med fleras 

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) med fleras förslag. Med 26 ja-röster 

mot sex nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag, att avslå motionen. Se omröstningsbilaga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-02-23 

Socialnämndens protokoll 2022-02-21 § 22 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2022-02-01 

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

Beslut delges 

Motionärerna 

Socialnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000239 08 

KF § 32 Svar på motion om bättre förutsättningar 

att ta hand om vår närmiljö 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Samhällsbyggnadsnämnden får i 

uppdrag att uppmärksamma vilka platser som har varit utsatta för nedskräpning, vid 

behov placera ut avfallskärl samt initiera en dialog om nedskräpning med representanter 

för Tibros ungdomar.  

Ärendet 

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

Marić (KD). Motionären skriver bland annat att Tibro kommun har många platser som 

inbjuder till utomhusvistelse, men att det har uppdagats att det är svårt att hålla rent vid 

dessa platser. Motionären föreslår därför följande: 

- att Tibro kommun uppmärksammar vilka platser som varit utsatta för nedskräpning 

och ställer ut fler och större soptunnor, 

- att Tibro kommun initierar medborgardialog tillsammans med representanter för 

Tibros ungdomar för att komma på fler förslag och att lösningar på hur situationen 

med nedskräpning kan lösas. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-10-04 att överlämna motionen till 

samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Nämnden svarar att 

samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att framförallt parkeringen vid 

Baggeboskolan samt actionparken på sportparksområdet är extra utsatta för 

nedskräpning. 

Samhällsbyggnadsnämnden har för avsikt att placera ut fler och större avfallskärl vid 

actionparken, men anser att en utplacering av kärl på parkeringen vid Baggeboskolan 

indirekt skulle bekräfta och ”godkänna” den verksamhet som förekommit där. 

Nämnden anser därför att en dialog med berörda ungdomar angående nedskräpning är 

en bra idé. Frågan har diskuterats med kultur-och fritidsförvaltningen och kommer att 

lyftas i samrådsgruppen som en gemensam fråga för framförallt 

samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-03-01 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-21 § 11 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-02-14 

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

Beslut delges 

Motionären 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samrådsgruppen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000072 08 

KF § 33 Fråga till kommunstyrelsens ordförande 

Rolf Eriksson (S)- Hur säkerställer vi att vi 

inte stödjer Ryssland?  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och noterar svaret.  

Ärendet 

Mikael Faleke (M) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson 

(S) om hur vi säkerställer att vi inte stödjer Ryssland. Frågan gäller om kommunstyrelsens 

ordförande har för avsikt att ta några initiativ för att omöjliggöra att Tibros sparade kapital 

investeras i Ryssland eller Belarus. 

Rolf Eriksson (S) svarar på frågan.  

Beslutsunderlag 

Fråga, Hur säkerställer vi att vi inte stödjer Ryssland? 2022-02-28 

___________________ 
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 Dnr 2022-000098 08 

KF § 34 Fråga till kommunstyrelsens ordförande 

Rolf Eriksson (S) om säker passage över 

riksväg 49 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och noterar svaret.  

Ärendet 

Ulf Lindström (SD) har lämnat in frågor till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) 

om säker passage över riksväg 49 mellan Fagersanna samhälle och Fagervi IP.  

Rolf Eriksson (S) svarar på frågan.  

Beslutsunderlag 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om säker passage över riksväg 

49, 2022-03-21 

___________________ 
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 Dnr 2022-000011 11 

KF § 35 Avsägelser samt val till politiska uppdrag i 

Tibro kommun 2022 

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

___________________ 
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 Dnr 2022-000103 08 

KF § 36 Motion om att införa utmaningsrätt på 

kommunal verksamhet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om att införa utmaningsrätt på kommunal verksamhet har inkommit från Mikael 

Faleke (M).  

Beslutsunderlag 

Motion om att införa utmaningsrätt på kommunal verksamhet, 2022-03-24 

___________________ 
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 Dnr 2022-000106 08 

KF § 37 Motion om ungdomsråd i Tibro 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om ungdomsråd i Tibro har inkommit från Maria Marić (KD).  

Beslutsunderlag 

Motion om ungdomsråd i Tibro, 2022-03-25 

___________________ 
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 Dnr 2022-000107 08 

KF § 38 Motion om fullföljda studier som hela 

kommunens ansvar 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om fullföljda studier som hela kommunens ansvar har inkommit från Maria 

Marić (KD).  

Beslutsunderlag 

Motion om fullföljda studier som hela kommunens ansvar, 2022-03-25 

___________________ 
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 Dnr 2022-000105 08 

KF § 39 Motion om språkkrav vid anställning inom 

skola samt vård och omsorg i Tibro 

kommun  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Tibro kommun 

har inkommit från Åse Nicklasson (SD) och Kristoffer By (SD).  

Beslutsunderlag 

Motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Tibro kommun. 

2022-03-25 

___________________ 
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 Dnr 2022-000104 08 

KF § 40 Motion om kameraövervakning vid 

Nyboskolan/högstadiet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om kameraövervakning vid Nyboskolan/högstadiet har inkommit från Åse 

Nicklasson (SD), Kristoffer By (SD) och Thomas Morell (SD)  

Beslutsunderlag 

Motion om kameraövervakning vid Nyboskolan/högstadiet, 2022-03-25 

___________________ 
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 Dnr 2022-000010 000 

KF § 41 Skrivelser och meddelanden 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisade skrivelser och meddelanden.  

Ärendet 

Följande skrivelser och meddelanden redovisas: 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-12-07 § 111 om medborgarförslag om 

komplettering av skolskjutsreglementet 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-11-30 § 71 om medborgarförslag om hängmattor 

och bokskåp vid Ånaplan 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-11-30 § 70 om medborgarförslag om tävling om 

förslag på utsmyckning i cirkulationsplatsen väg 49/201 

Byggnads- och trafiknämndens beslut 2021-12-14 § 113 om medborgarförslag om 

övergångsställe vid Mariestadsvägen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-21 § 8 om medborgarförslag om 

vattenstationer i Tibro 

Kvartalsrapport till IVO över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS, kvartal 

4 2021 

___________________ 
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