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 Dnr 2022-000008 000 

KF § 42 Upprop på kommunfullmäktige 

På dagens sammanträde genomförs upprop av närvarande ledamöter och ersättare enligt 

närvaroförteckning.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000002 000 

KF § 43 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Bengt Ferm (S) och Per-Olof Qvick (M) att justera dagens 

protokoll.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000003 000 

KF § 44 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000009 08 

KF § 45 Allmänhetens frågestund 2022 

Inga nya frågor har kommit in till Allmänhetens frågestund.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000083 29 

KF § 46 Köp av fastighet Algol 1, brandstationen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna köpet av fastigheten Algol 1 till bokfört värde om drygt 296 000 kronor från 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 

att bevilja samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag om 300 000 kronor i 2022 års 

investeringsbudget för köpet av fastigheten samt stämpelskatt, 

att delegera slutförandet av köpet till samhällsbyggnadschefen.  

Ärendet 

I en översyn av kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs verksamhet, 

ekonomi och finansiering har kommunalförbundets medlemmar bland annat enats om att 

förbundet fortsättningsvis inte ska äga sina verksamhetsfastigheter. Kommunerna ska 

därför vid månadsskiftet april/maj 2022 återköpa dessa till priset av det bokförda värdet, 

för Tibros del cirka 296 000 kronor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2022-03-17  

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000026 000 

KF § 47 Förslag från parlamentarisk grupp för 

översyn av kommunens politiska 

organisation och ersättningsreglemente 

för förtroendevalda 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att krisledningsnämndens sammansättning från och med 2023-01-01 ska utgöras av 

kommunstyrelsens arbetsutskott och ordförande i socialnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnads- och trafiknämnden, kultur 

och fritidsnämnden samt styrelseordförande i de kommunala bolagen, 

att kommunstyrelsens personalutskott tas bort från och med 2023-01-01 och att ärenden 

som rör kommunens personal- och arbetsgivarpolitik istället hanteras av 

kommunstyrelsens arbetsutskott, 

att anta förslaget till ersättningsreglemente för förtroendevalda i Tibro kommun att gälla 

från och med 2023-01-01, 

att anse gruppens uppdrag redovisat och därmed upplösa den parlamentariska gruppen, 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppdra till kommunfullmäktiges valberedning att 

lämna förslag på ledamöter och ersättare till en parlamentarisk grupp, för översyn av 

kommunens ersättningsreglemente för mandatperioden 2027-2030, till 

kommunfullmäktige i februari 2025. 

Reservation 

Martin Toresson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 om att tillsätta en parlamentarisk grupp för 

översyn av kommunens politiska organisation samt ersättningsreglemente för 

förtroendevalda, att gälla från och med 2023. Den parlamentariska gruppen har lämnat en 

redovisning av gruppens förslag samt förslag till nytt ersättningsreglemente.  

Gruppen förslår två förändringar av den politiska organisationen. Dels föreslås att 

nuvarande sammansättning av krisledningsnämnden kompletteras med 

styrelseordförande i de kommunala bolagen. Detta eftersom bolagen är en del av 

kommunens verksamhet och kan ha en viktig roll vid en krissituation. Därtill föreslås att 
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kommunstyrelsens personalutskott tas bort och att ärenden som rör kommunens 

personal- och arbetsgivarpolitik istället hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förslaget anses innebära en mer effektiv mötesadministration, för såväl förtroendevalda 

som tjänstepersoner.  

Förslaget till nytt ersättningsreglemente innebär framförallt en uppskattad uppräkning av 

beloppen för sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst till 2023 års 

nivå. Därtill föreslås några textmässiga ändringar, dels i syfte att förtydliga nuvarande 

innehåll och dels med anledning av att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås tas bort 

och att ärenden med anledning av reglementet istället beslutas av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Olof Andersson (M), Maria Marić (KD), Peter Söderlund (L), Åse Nicklasson (SD) och 

Jan Hanna (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Martin Toresson (V) föreslår följande ändringar i ersättningsreglementet: 

- att § 12 ändras så att månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande ska 

utgöras av 75 % av riksdagsarvodet (istället för 95 %) och att månadsarvodet för 

kommunstyrelsens vice ordförande ska utgöras av 40 % av riksdagsarvodet 

(istället för 56 %)  

- att § 12 även kompletteras med följande; "Som riktmärke är kommunstyrelsens 

vice ordförande engagerad 50 % av heltid vid normaltillstånd i kommunens 

organisation."  

- att § 14, särskilda regler för heltids- och deltidsengagerad förtroendevald, 

kompletteras med följande; "Som riktlinje skall kommunstyrelsen tillämpa samma 

regler för karensdagar, sjukintyg och övergång till försäkringskassans regelsystem 

som för en anställd som går under fackförbundet kommunals avtal." 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Martin Toressons (V) förslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-03-11 

Redovisning av uppdrag från parlamentarisk grupp om översyn av politisk organisation 

samt ersättningsreglemente för förtroendevalda, 2022-03-09 

Förslag till ersättningsreglemente för förtroendevalda 

___________________ 
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 Dnr 2022-000115 08 

KF § 48 Redovisning av inlämnade motioner och 

medborgarförslag som ännu inte har 

besvarats, april 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen av inlämnade, men inte besvarade 

motioner och medborgarförslag.  

Ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner och medborgarförslag som inte är 

besvarade redovisas två gånger per år. 

Dagens redovisning omfattar nio motioner och fem medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-03-31 

___________________ 
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 Dnr 2022-000135 11 

KF § 49 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Leif Widsings (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden, 

att välja Kristian Johansson (SD) som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendet 

Leif Widsing (SD) har lämnat in avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2022-04-20 

Beslut delges 

Leif Widsing 

Kristian Johansson 

Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000112 11 

KF § 50 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 

byggnads- och trafiknämnden   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Fredric Jägevalls (L) avsägelse av uppdraget som ledamot i byggnads- och 

trafiknämnden, 

att välja Ulla Wallin (L) som ny ledamot i byggnads- och trafiknämnden. 

Ärendet 

Fredric Jägevall har lämnat in avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i byggnads- och 

trafiknämnden.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2022-03-28 

Beslut delges 

Fredric Jägevall 

Ulla Wallin 

Byggnads- och trafiknämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000139 11 

KF § 51 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 

kultur- och fritidsnämnden  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Lennart Thunborgs (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden, 

att välja Ulf Lindström (SD) som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendet 

Lennart Thunborg (SD) har lämnat in avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2022-04-22 

Beslut delges 

Lennart Thunborg 

Ulf Lindström 

Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000138 08 

KF § 52 Motion om utbildningsdag i 

blåljusverksamhet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om utbildningsdag i blåljusverksamhet har inkommit från Åse Nicklasson (SD) 

och Thomas Morell (SD).  

Beslutsunderlag 

Motion om utbildningsdag i blåljusverksamhet, 2022-04-21 

___________________ 
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 Dnr 2022-000120 08 

KF § 53 Motion om ökad polisnärvaro i Tibro 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om ökad polisnärvaro i Tibro har inkommit från Åse Nicklasson (SD) och 

Thomas Morell (SD).  

Beslutsunderlag 

Motion om ökad polisnärvaro i Tibro, 2022-04-04 

___________________ 
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 Dnr 2022-000113 08 

KF § 54 Motion om att förhindra placeringar i 

Ryssland  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om att förhindra placeringar i Ryssland har inkommit från Mikael Faleke (M).  

Beslutsunderlag 

Motion om att förhindra placeringar i Ryssland, 2022-03-30 

___________________ 

 



 Sida 18 (19) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-04-25  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

Ann Margareta Ohlsson 

 

PER-OLOF QVICK 

 

BENGT FERM 

 

 
   

 Dnr 2022-000134 08 

KF § 55 Interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande Rolf Eriksson (S) om åtgärder 

för att öka tryggheten för kommunens 

invånare 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas.  

Ärendet 

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

kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om åtgärder för att öka tryggheten för 

kommunens invånare. 

Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa ordinarie 

sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om åtgärder för att öka 

tryggheten för kommunens invånare, 2022-04-14 

___________________ 
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 Dnr 2022-000010 000 

KF § 56 Skrivelser och meddelanden 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisad skrivelse.  

Ärendet 

Följande skrivelse redovisas: 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-03-21 § 10 om medborgarförslag om året-runt-

badbrygga vid Örlen.   

___________________ 
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