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Plats och tid Inredia, måndagen den 13 juni 2022 kl 18:00-19:50 
Beslutande Se närvarolista på sida 2 

  
Övriga deltagande Frida Blomqvist, kanslichef 

 
Utses att justera Thomas Carlsson (S) Åse Nicklasson (SD) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, 2022-06-20  
 

Underskrifter 
Sekreterare  Paragrafer §§ 61-97 

 Frida Blomqvist  
Ordförande   
 Ann Ohlsson 

§§ 61-73, 75-97 
Bodil Olsson 
§ 74 

Justerare   
 Thomas Carlsson (S) Åse Nicklasson (SD) 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2022-06-13 
Anslagsdatum 2022-06-21 Anslag tas ner 2022-07-13 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 
Underskrift  
 Frida Blomqvist 
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Rolf Eriksson (S), ej §§ 74-77 på grund av jäv 
Åse Nicklasson (SD) 
Per-Olof Andersson (M), ej §§ 74-77 på grund av jäv 
Alda Danial (L), ej § 78 på grund av jäv 
Maria Marić (KD), ej § 79 på grund av jäv 
Ann-Britt Danielsson (M) 
Heinz Barath (SD) 
Jan Hanna (S) 
Hampus Borg (M) 
Kjell-Åke Johanson (KD) 
Stefan Grad (C) 
Bengt Ferm (S) 
Kristoffer By (SD) 
Susanne Johansson (S) 
Mikael Faleke (M), ej §§ 74-75 på grund av jäv 
Jörgen Strende (S) 
Lennart Thunborg (SD) 
Gunnel Johansson (S) 
Mouna Eskandar (KD) 
Micael Algotsson (C) 
Per-Olof Qvick (M) 
Thomas Carlsson (S) 
Per Olof Lilja (SD) 
Ingela Lager (S) 
Bodil Olsson (M) 
Ann Ohlsson (L), ordförande, ej § 74 på grund av jäv 
 

Tjänstgörande ersättare Hans Dahm (S) ersätter Anne-Marie Wahlström (S) 
Carola Sundvall (C) ersätter Anna-Karin Johansson (C) 
Andreas Rännare (S) ersätter Rasmus Hägg (S) 
Ulf Lindström (SD) ersätter Thomas Morell (SD) 
Lena-Karin Zander (S) ersätter Lina Dahm (S) 
Andreas Dahlborg (L) ersätter Claes Jägevall (L) 
Christopher Fridehäll (V) ersätter Martin Toresson (V) 
Lena Åberg (L) ersätter Peter Söderlund (L) 
Åke Sahlén (SD) ersätter Ingegerd Ferm (SD) 
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 Dnr 2022-000008 000 

KF § 61 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 § 62 Val av protokolljusterare 
Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Thomas Carlsson (S) och Åse Nicklasson (SD) att justera 
dagens protokoll.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000003 000 

KF § 63 Godkännande av dagordning 
Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000009 08 

KF § 64 Allmänhetens frågestund 2022 
Inga frågor har kommit in till Allmänhetens frågestund.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000275 08 

KF § 65 Svar på medborgarförslag om att göra 
Ransbergs gruva till turistattraktion  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om att göra Ransbergs gruva 
till turistattraktion, då det i nuläget inte finns medel i budget för iordningställande av 
gruvan.  

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. 

Kultur- och fritidsnämnden har utrett förslaget och svarar bland annat att det är förknippat 
med större åtgärder och kostnader för att tömma gruvan på vatten, ta bort jordlager, rensa 
runt gruvhålet, tillse att vägen upp till gruvan är framkomlig samt se till säkerheten. 
Nämnden svarar vidare att samråd har skett med Tillväxt Tibro som är överens med 
kultur- och fritidsförvaltningen om att det är ett intressant förslag, men att de kostnader 
som krävs för iordningställande av gruvan i nuläget inte kan inrymmas i budget. Kultur- 
och fritidsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige besluta att avslå 
medborgarförslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-11 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-03-21 § 9 
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-03-01 
Medborgarförslag om att göra Ransbergs gruva till turistattraktion, 2021-06-29   

Beslut delges 

Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000028 04 

KF § 66 Budget 2023 - Tibro kommun 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att den kommunala skattesatsen för år 2023 ska vara oförändrad (21,21 kronor), 

att nämndernas driftbudgetramar fastställs enligt beslutsunderlag "Driftbudget 2023, 
majoritetens (S, C och L) förslag, KSau 2022-05-24", 

att investeringsbudgeten fastställs enligt beslutsunderlag "Investeringsbudget 2023-2025, 
majoritetens (S, C och L) förslag, KS 2022-05-31", 

att delegera till ekonomichefen att justera driftbudgetramarna avseende löne- och 
priskompensation, avskrivningar/internränta, PO-pålägg, förändringar avseende lokalpool 
och kostnadsneutrala justeringar mellan nämnderna. 

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 besluten om driftbudget och investeringsbudget 
till förmån för budgetförslag 2023 från Moderaterna och Kristdemokraterna. 

Åse Nicklasson (SD), Ulf Lindström (SD), Heinz Barath (SD), Kristoffer By (SD), Lennart 
Thunborg (SD), Per Olof Lilja (SD) och Åke Sahlén (SD) reserverar sig mot besluten om 
driftbudget och investeringsbudget till förmån för Sverigedemokraternas förslag till 
driftbudget och investeringsbudget.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer varje år i juni nästkommande års driftbudgetramar för 
nämnderna, investeringsbudget per projekt och nämnd samt skattesats.  

I februari fastställde kommunstyrelsen nämndernas uppdragsramar, den nivå som ska 
konsekvensbeskrivas, gällande driftverksamheten. Budgetberedningen har sammanträtt 
under april och maj och i samband med detta har nämnderna redogjort för vilken 
verksamhet som kan bedrivas inom uppdragsramarna samt framställt äskande gällande 
drift- och investeringsverksamhet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S), med instämmande av Jan Hanna (S), Ann Ohlsson (L), Alda Danial (L) 
och Bengt Ferm (S), föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Per-Olof Andersson (M), med instämmande av Mikael Faleke (M) och Maria Marić (KD), 
föreslår bifall till budgetförslag 2023 från Moderaterna och Kristdemokraterna.  

Åse Nicklasson (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas förslag till driftbudget och 
investeringsbudget.  

Beslutsgång 

Ordföranden prövar först kommunstyrelsens förslag till skattesats och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Ordföranden prövar därefter kommunstyrelsens förslag om delegationer till 
ekonomichefen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Ordföranden ställer därefter de tre budgetförslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Ordföranden ställer 
därefter Moderaternas och Kristdemokraternas förslag mot Sverigedemokraternas förslag 
för att utse ett motförslag till huvudförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
utse Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till motförslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till Moderaternas och 
Kristdemokraternas förslag och att en nej-röst innebär ja till Sverigedemokraternas 
förslag. Med nio ja-röster, sju nej-röster och 19 som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att utse Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till 
motförslag. Se omröstningsbilaga.   

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Moderaternas och 
Kristdemokraternas 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 Moderaternas och Kristdemokraternas förslag. Med 18 ja-
röster, nio nej-röster och åtta som avstår finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-19 
Driftbudget 2023 – grundskiss budgetberedning 220516 
Investeringsäskanden 2023-2025 
Driftbudget 2023, majoritetens (S, C och L) förslag, KSau 2022-05-24 
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Investeringsbudget 2023-2025, majoritetens (S, C och L) förslag, KS 2022-05-31 
Budgetförslag 2023 från Moderaterna och Kristdemokraterna 
Driftbudget 2023, SD 2022-05-30 
Investeringsbudget 2023-2025, SD 

Beslut delges 

Samtliga nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2022-000140 04 

KF § 67 Tilläggsanslag samt omföring i 
investeringsbudget 2022 för projekt 
Tidavadsgatan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja tilläggsanslag om 150 000 kronor i 2022 års investeringsbudget för projekt 3261 
Tidavadsgatan – cirkulationsplats väg 49/201, 

att omföra 760 000 kronor från projekt 3460 Gatubelysning till projekt 3261 Tidavadsgatan 
– cirkulationsplats väg 49/201.  

Ärendet 

Investeringsprojekt Tidavadsgatan - cirkulationsplats väg 49/201 avser exploatering av 
industrifastigheter. Tibro kommuns gatunät byggs ut med cirka 700 meter och VA-nätet 
byggs ut för att förse de nya industrifastigheterna med vatten och avlopp. Äskandet av 
medel för detta projekt gjordes 2018, men projektet påbörjades först 2021. Sedan 2018 
har materialpriserna gått upp, exempelvis har kostnaden för asfalt och materialkross ökat 
med 40 %.  

Projektet har även blivit dyrare på grund av att mer material har krävts då 
markförhållanden varit sämre än förväntat på delar av sträckan. Till exempel fick upp till 
en meter schaktas ur på vissa sträckor. I normalfall schaktas cirka 30 cm.  

Projektet att byta ut kommunens gatubelysning till LED armaturer är inne på sista året. 
Årets utbyte omfattar ett mindre antal armaturer än tidigare år och därför behövs inte hela 
investeringsanslaget.  

För att täcka de ökade kostnaderna för projektet Tidavadsgatan - cirkulationsplats väg 
49/201 föreslår samhällsbyggnadsnämnden i beslut 2022-04-20 § 24 att ett tilläggsanslag 
om 150 000 kronor anslås till objekt 3261 Tidavadsgatan – cirkulationsplats väg 49/201 
samt att 760 000 kronor omförs från objekt 3460 Gatubelysning till objekt 3261 
Tidavadsgatan - cirkulationsplats väg 49/201. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-16 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-20 § 24  

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000145 25 

KF § 68 Riktlinjer för markanvisningar och 
exploateringsavtal  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 
Tibro kommun, att gälla från och med 2022-07-01.  

Ärendet 

Enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun som 
genomför markanvisningar och exploateringsavtal anta riktlinjer för sådana. Med 
markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna 
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst, av 
kommunen ägt markområde, för byggnation. 

Ett exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal, baserat på offentligrättsliga regler, mellan 
kommunen och en byggherre/exploatör och regleras bland annat i 6 kap. 39-43 §§ plan- 
och bygglagen.    

Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller 
upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande 
villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.  

Samhällsbyggnadsnämnden har nu tagit fram förslag på riktlinjer och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anta dem. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 
ska riktlinjer för markanvisning beslutas av kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bengt Ferm (S) och Mikael Faleke (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-03 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-20 § 26 
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Tibro kommun 

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000173 00 

KF § 69 Revidering av indikatorer för strategiska 
mål Tibro kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att anta reviderade indikatorer för strategiska mål Tibro kommun 2021-2023, att gälla från 
och med 2022-01-01,  

att klimat- och miljöarbetet följs upp genom Tibro kommuns klimatlöften för innevarande år 
under målperioden.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 § 134 att anta strategiska mål med tillhörande 
indikatorer och målvärden för perioden 2021-2023. Det finns nu behov av att revidera 
några av indikatorerna, då de som antagits inte längre mäts och publiceras. Sex 
indikatorer behöver bytas ut och fem nya indikatorer föreslås ersätta dessa. Vad gäller 
klimat- och miljöarbetet föreslås att uppföljning istället görs genom Tibro kommuns 
klimatlöften, som är antagna för innevarande år.  

Med anledning av ovanstående har kommunledningskontoret reviderat indikatorerna i 
dokumentet Strategiska mål Tibro kommun 2021-2023. Följande förändringar föreslås: 

Indikatorer mål 1 Ingångsvärde Målvärde 2023 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av befolkningen 5,6 (2019) 5,0 

NYTT: Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, 
andel (%) av registerbaserad arbetskraft 

6,7 (2019) 5,0 

 

Indikatorer mål 2 Ingångsvärde Målvärde 2023 

Nöjd Region-Index helhet * * 

Nöjd Region-Index - Trygghet * * 

NYTT: Kommunen är en bra plats att bo och leva på, (%) 91,1 (2021) 94 

NYTT: Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, 
(%) 

51,0 (2021) 53 
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Indikatorer mål 3 Ingångsvärde Målvärde 2023 

Nöjd Medborgar-Index, helhet * * 

Nöjd Inflytande-Index, helheten * * 

NYTT: Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, (%) 83,9 (2021) 85 

NYTT: Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över 
kommunens beslut och verksamheter är bra, (%) 

21,6 (2021) 23 

Nöjd Medborgar-Index - miljöarbete * * 

 

För att underlätta uppföljningen av målen föreslås de nya indikatorerna att gälla från och 
med 2022-01-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-17  
Strategiska mål Tibro kommun 2021-2023 

Beslut delges 

Samtliga förvaltningar och nämnder  
De kommunala bolagen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000097 77 

KF § 70 Färdplan - Länsgemensam strategi för god 
och nära vård  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära 
vård.  

Ärendet 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra 
Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är den gemensamma förmågan att 
vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. God och nära vård är riktningen i 
omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen 
och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som 
samtliga parter gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, 
förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot 
en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska 
bidra till ett kraftfullt genomförande. Framgångsfaktorer för den nära vården är 
personcentrering som förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommunerna i Västra 
Götaland och Västra Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar 
färdriktningen. 

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i Tibro kommun lämnade synpunkter 
på remissen till färdplan i december 2021. Färdplanen har nu, efter att inkomna 
remissyttranden beaktats, inkommit till kommunen för antagande. 

Skaraborgs Kommunalförbund rekommenderar kommunerna i Skaraborg att anta 
Färdplanen. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har båda berett ärendet 
och föreslår kommunfullmäktige besluta att anta färdplanen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-24   
Socialnämndens protokoll 2022-05-23 § 73 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2022-05-02 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-04-19 § 32 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-03-30 
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Skaraborgs kommunalförbund, direktionens protokoll 2022-03-11 § 7 
Missiv Färdplan- Länsgemensam strategi för god och nära vård 
Färdplan- Länsgemensam strategi för god och nära vård 

Beslut delges 

Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen 
Skaraborgs kommunalförbund 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000096 05 

KF § 71 Nytt hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser, att gälla från och med 2023-01-01.  

Ärendet 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar 
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
från både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR).  

På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet 
uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och 
överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer 
krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats.  

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård är 
navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att 
patienten får en god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån 
sina förutsättningar och preferenser. Förändringar har gjorts med syfte att lyfta fram den 
omställning som sker och för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat 
förhållningssätt. 

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i Tibro kommun lämnade synpunkter 
på remissen till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i november 2021. Avtalet har nu, efter att 
inkomna remissyttranden beaktats, inkommit till kommunen för antagande.  

Det politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig bakom Hälso- och sjukvårdsavtalet 2022-
02-24 och rekommenderade respektive huvudman att besluta anta avtalet. Skaraborgs 
kommunalförbund rekommenderar också kommunerna i Skaraborg att anta reviderat 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. Barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden i Tibro kommun har båda berett ärendet och 
föreslår nu kommunfullmäktige besluta att anta avtalet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-24 
Socialnämndens protokoll 2022-05-23 § 72 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2022-05-02 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-04-19 § 33 
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Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-03-30 
Skaraborgs kommunalförbund, direktionens protokoll 2022-03-22 § 6 
Missiv, Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, 2022-03-
23 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

Beslut delges 

Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen 
Skaraborgs kommunalförbund 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000138 003 

KF § 72 Revidering av reglemente för valnämnden 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för valnämnden, att gälla från 
och med 2022-07-01.  

Ärendet 

Valnämnden har till uppgift att svara för kommunens uppgifter vad avser allmänna val och 
folkomröstningar och vad som i lag sägs om valnämnd. 

Reglementet för valnämnden reviderades senast år 2009 och har nu setts över i sin 
helhet. Bland annat har paragrafer om uppgifter och bemyndiganden för nämnden, 
personuppgiftsansvar, organisation och arkivvård lagts till. Övriga förändringar som har 
gjorts är framförallt av redaktionell karaktär samt tillägg och ändringar i uppbyggnaden för 
att få samma uppbyggnad och formuleringar som övriga nämnders reglementen och 
kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-11 
Valnämndens protokoll 2022-05-05 § 3 
Reglemente för valnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000117 04 

KF § 73 Delägarskap i Kommunassurans syd 
Försäkrings AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 
organisationsnummer 516406-0294, 

att förvärva 282 aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för 539 748 kronor, 

att godkänna bolagsordning antagen 2018-05-17, bolagsordning som föreslås antas av 
bolagets årsstämma 2022-05-12, aktieägaravtal ingånget 2018-05-17 och ägardirektiv 
antaget 2020-05-07 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 

att finansiering av aktieköpet sker ur kommunens likvida medel.  

Ärendet 

Tibro kommun har erbjudits delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som är 
ett så kallat kommuncaptive. Bolaget startade sin verksamhet år 2005 och är ett helägt 
kommunalt bolag som ägs av 72 kommuner i framför allt södra Sverige, men även 
enstaka kommuner norr om Götaland. De försäkringar som bolaget erbjuder är 
egendoms-, ansvars- och förmögenhetsbrottsförsäkring. Dessa försäkringar går i dagligt 
tal under benämningen ”kommunförsäkring”. Kommunledningskontorets utvärdering visar 
på fördelar vad gäller kostnader för försäkringar och möjligheterna att teckna försäkringar. 
Bolaget erbjuder enbart försäkringslösningar för sina ägare. Tibro kommun föreslås därför 
bli delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB enligt det erbjudande som givits. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-14 
Erbjudande från Kommunassurans Syd Försäkrings AB styrelse till Tibro kommun om 
delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 2022-03-25 
Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, antagen 2018-05-17 
Förslag till ny bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB (justering av 
företagsnamnet föreslås i den nya bolagsordningen), som föreslås antas av bolagets 
årsstämma 2022-05-18 
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Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, ingånget 2018-05-17 
Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, antaget 2020-05-07 

Beslut delges 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

___________________ 
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 Dnr 2022-000094 40 

KF § 74 Årsredovisning 2021 för Miljösamverkan 
Östra Skaraborg, MÖS 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg och direktionens enskilda 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,  

att notera årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

Notering 

Rolf Eriksson (S), Per-Olof Andersson (M), Ann Ohlsson (L) och Mikael Faleke (M) deltar 
inte i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv.  

Ärendet 

Miljösamverkan östra Skaraborg har inkommit med årsredovisning avseende 
verksamhetsåret 2021.  

Revisorerna bedömer att förbundets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande och är upprättad enligt lag om kommunal 
bokföring och redovisning och god redovisningssed. 

Revisorerna bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen för verksamheten i budget 
2021. Denna bedömning kvarstår från år 2020. Revisorerna rekommenderar även 
direktionen att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv. Även denna bedömning kvarstår från år 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-05 
Miljösamverkan östra Skaraborg, direktionens protokoll 2022-03-04 § 1 
Miljösamverkan östra Skaraborg, direktionens protokoll 2022-03-08 § 4 
Årsredovisning 2021 Miljösamverkan östra Skaraborg 
Revisionsberättelse 2021 
Granskning av årsredovisning 2021 Miljösamverkan östra Skaraborg 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 Miljösamverkan östra Skaraborg  
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Beslut delges 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000126 04 

KF § 75 Årsredovisning 2021 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg och direktionens enskilda 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,  

att notera årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

Notering 

Rolf Eriksson (S), Per-Olof Andersson (M) och Mikael Faleke (M) deltar inte i 
handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv.  

Ärendet 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, har inkommit med årsredovisning avseende 
verksamhetsåret 2021. 

Revisorerna bedömer att förbundets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande samt att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är 
förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Balanskravsresultatet är dock 
negativt och behöver återställas inom tre år för att fortsättningsvis upprätthålla en ekonomi 
i balans. 

Revisorerna kan inte helt bedöma om utfallet för verksamhetsmålen är förenliga med 
fastställda mål, då ett antal mål saknas i återrapporteringen samt att ett antal mål behöver 
tydliggöras och konkretiseras för att en bättre bedömning av måluppfyllelsen ska kunna 
göras. Revisorerna bedömer vidare att den interna kontrollen har förbättrats, men fortsatt 
inte är tillräcklig. Förbundsdirektionen har beslutat om en internkontrollplan inför 2021, 
men det saknas en tillhörande riskanalys och sammanfattande uppföljning.  

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta 
organ beviljas ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-12 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens protokoll 2022-02-25 § 1 
Årsredovisning 2021 Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Revisionsberättelse 2021 
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Granskning av årsredovisning 2021 Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Skrivelse Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Uttalande från ledningen 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 2022-03-09 

Beslut delges 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000114 04 

KF § 76 Årsredovisning 2021 för Avfallshantering 
Östra Skaraborg, AÖS 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg och direktionens enskilda 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, 

att notera årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

Notering 

Rolf Eriksson (S) och Per-Olof Andersson (M) deltar inte i handläggningen eller beslutet 
av ärendet på grund av jäv.  

Ärendet 

Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, numera Avfall och Återvinning Skaraborg, har 
inkommit med årsredovisning avseende verksamhetsåret 2021. 

Resultatet för 2021 är positivt och uppgår till 3,7 miljoner kronor, vilket är 10,2 miljoner 
kronor bättre än budget. Resultatet beror till stor del på att intäkterna har ökat efter den 
taxehöjning som gjordes till år 2021. På kostnadssidan är det framförallt arbetet med att 
minska brännbart avfall på återvinningscentralerna som har gett stora resultat. 

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om 
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. De 
bedömer också att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet och att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande. De bedömer dock att verksamhetens utfall delvis är förenligt med direktionens 
övergripande mål för verksamheten, då fyra mål bedöms som uppfyllda, ett mål inte kan 
bedömas på grund av pågående pandemi och två mål ska bedömas under 2022 och 
2023.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-05 
Avfall och Återvinning Skaraborg, direktionens protokoll 2022-03-21 § 15 
Årsredovisning 2021 Avfallshantering Östra Skaraborg 
Revisionsberättelse för år 2021 
Granskning av årsredovisning 2021 Avfall och Återvinning Skaraborg (f.d. Avfallshantering 
Östra Skaraborg) 
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Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 Avfall och Återvinning Skaraborg (f.d. 
Avfallshantering Östra Skaraborg) 

Beslut delges 

Avfall och Återvinning Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000099 04 

KF § 77 Årsredovisning 2021 för Skaraborgs 
kommunalförbund  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2021 för Skaraborgs kommunalförbund, 

att bevilja direktionen för Skaraborgs kommunalförbund och direktionens enskilda 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Notering 

Rolf Eriksson (S) och Per-Olof Andersson (M) deltar inte i handläggningen eller beslutet 
av ärendet på grund av jäv.  

Ärendet 

Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med årsredovisning avseende 
verksamhetsåret 2021. 

Revisorerna bedömer att direktionen i Skaraborgs kommunalförbund i allt väsentligt har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 
och uppdrag som gäller för förbundet.  

Revisorerna tillstyrker att direktionen och direktionens enskilda ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 samt att årsredovisningen för 2021 godkänns.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-05 
Skaraborgs kommunalförbund, direktionens protokoll 2022-03-11 § 2 
Årsredovisning 2021 Skaraborgs kommunalförbund 
Revisionsberättelse för år 2021 
Granskning av årsredovisning 2021 Skaraborgs kommunalförbund  
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 Skaraborgs kommunalförbund 

Beslut delges 

Skaraborgs kommunalförbund 

___________________ 
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 Dnr 2022-000116 04 

KF § 78 Årsredovisning 2021 för 
Samordningsförbundet Skaraborg  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg och styrelsens enskilda 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,  

att notera årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

Notering 

Alda Danial (L) deltar inte i handläggningen eller beslut av ärendet på grund av jäv.  

Ärendet 

Samordningsförbundet Skaraborg har inkommit med årsredovisning och 
revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2021. 

Revisorerna bedömer att styrelsen sammantaget har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. De bedömer sammantaget att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är 
uppställda.  

Revisorerna tillstyrker att styrelsen samt dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-05 
Samordningsförbundet Skaraborgs protokoll 2022-02-15 
Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Skaraborg 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisionsberättelse, Rapport om årsredovisningen, KPMG 2022-03-29 
Projektredovisning 2021, Samordningsförbundet Skaraborg  

Beslut delges 

Samordningsförbundet Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000118 04 

KF § 79 Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling 
Väst 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst, 

att bevilja direktionen för Tolkförmedling Väst och direktionens enskilda ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Notering 

Maria Marić (KD) deltar inte i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv.  

Ärendet 

Tolkförmedling Väst har inkommit med årsredovisning avseende verksamhetsåret 2021. 

Revisorerna bedömer att direktionen sammantaget har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer att 
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig 
och att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

Revisorerna tillstyrker att direktionen samt dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-05 
Sammanträdesprotokoll Tolkförmedling Väst, 2022-03-25 § 468 
Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst 
Revisionsberättelse för år 2021 
Granskning av årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst 
Internkontrollrapport Tolkförmedling Väst 

Beslut delges 

Tolkförmedling Väst 

___________________ 
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 Dnr 2022-000033 08 

KF § 80 Svar på motion om att öppna fritidsbanken 
på nytt 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen vara besvarad i den del som avser förslag till hur fritidsbanken kan 
återstartas. Ett sådant arbete pågår redan enligt kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsplan för 2022.  

att bifalla motionen i de delar som handlar om att utreda förutsättningarna för att köpa 
tjänsten via avtal med föreningspoolen och den finansiering som i så fall följer av ett 
sådant upplägg,  

att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra utredningen,  

att uppdraget ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden som därefter även har att fatta 
de beslut som krävs i frågan.  

Ärendet 

En motion om att öppna fritidsbanken på nytt har inkommit från Mikael Faleke (M) och 
Ann-Britt Danielsson (M). Motionärerna skriver bland annat att de tror att en fungerande 
fritidsbank vore bra för Tibro på flera sätt. Dels kan den skapa möjlighet för alla barn att 
delta i sport- och fritidsaktiviteter under och efter skoltid, även om viss utrustning krävs, 
dels är det bra för miljön att återanvända saker istället för att köpa nytt. 

Motionärerna vill därför att fritidsbanken ska startas upp på nytt och föreslår 
kommunfullmäktige följande: 

- Att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till hur 
fritidsbanken kan återstartas.  

- Att de undersöker möjligheten att köpa tjänsten via avtal med föreningspoolen.  

- Att kostnaden 2022 för hyra av lokal samt avtalet med föreningspoolen delas lika 
mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden.  

- Att ge ekonomikontoret i uppdrag att till budget 2023 göra en omfördelning mellan 
nämnderna så att hela kostnaden för fritidsbanken finns hos kultur- och 
fritidsnämnden. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-02-03 att överlämna motionen till kultur- 
och fritidsnämnden för beredning. Kultur- och fritidsnämnden svarar att nämnden i sin 
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 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-06-13  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

   

verksamhetsplan för 2022 har gett förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna 
för en etablering av fritidsbank i Tibro. Nämnden föreslår därför kommunfullmäktige 
besluta att anse motionen vara besvarad i den del som avser förslag till hur fritidsbanken 
kan återstartas. Därtill föreslår nämnden kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i 
de delar som handlar om att utreda förutsättningarna för att köpa tjänsten via avtal med 
föreningspoolen och den finansiering som i så fall följer av ett sådant upplägg, att kultur- 
och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra utredningen samt att uppdraget ska 
redovisas för kultur- och fritidsnämnden, som därefter även har att fatta de beslut som 
krävs i frågan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-05 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-03-21 § 11 
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-02-22 
Motion om att öppna fritidsbanken på nytt, 2022-01-31 

Beslut delges 

Motionärerna 
Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000134 08 

KF § 81 Svar på interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Rolf 
Eriksson (S) om åtgärder för att öka 
tryggheten för kommunens invånare 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar interpellationssvaret.  

Ärendet 

Åse Nicklasson (SD) och Thomas Morell (SD) har lämnat in en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om åtgärder för att öka tryggheten för 
kommunens invånare. 

Rolf Eriksson (S) svarar på interpellationen.  

Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om åtgärder för att öka 
tryggheten för kommunens invånare, 2022-04-14 
Svar på interpellation om åtgärder för att öka tryggheten för kommunens invånare, 2022-
06-01 

___________________ 
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 Dnr 2022-000164 08 

KF § 82 Anmälan av interpellation till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Hans Dahm 
(S) om barn och ungdomar i föreningslivet 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas.  

Ärendet 

Åse Nicklasson (SD) och Ulf Lindström (SD) har lämnat in en interpellation till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) om barn och ungdomar i föreningslivet. 

Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) om barn och 
ungdomar i föreningslivet, 2022-05-12 

___________________ 
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 Dnr 2022-000177 08 

KF § 83 Anmälan av interpellation till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Hans Dahm 
(S) om nöjdheten bland 
idrottsföreningarna i Tibro 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas.  

Ärendet 

Åse Nicklasson (SD) och Ulf Lindström (SD) har lämnat in en interpellation till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) om nöjdheten bland idrottsföreningarna i 
Tibro. 

Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) om nöjdheten 
bland idrottsföreningarna i Tibro, 2022-05-23 

___________________ 
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 Dnr 2022-000166 08 

KF § 84 Motion om att införa ett idrottsråd i Tibro  
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om att införa ett idrottsråd i Tibro har inkommit från Åse Nicklasson (SD) och 
Ulf Lindström (SD).  

Beslutsunderlag 

Motion om att införa ett idrottsråd i Tibro, 2022-05-11 

___________________ 
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 Dnr 2022-000167 08 

KF § 85 Motion om höghöjdsbana i Rankås 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om höghöjdsbana i Rankås har inkommit från Åse Nicklasson (SD) och Ulf 
Lindström (SD). 

Beslutsunderlag 

Motion om höghöjdsbana i Rankås, 2022-05-11 

___________________ 
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 Dnr 2022-000176 08 

KF § 86 Motion om utbildning för akutsituationer  
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om utbildning för akutsituationer har inkommit från Åse Nicklasson (SD) och Ulf 
Lindström (SD). 

Beslutsunderlag 

Motion om utbildning för akutsituationer, 2022-05-23 

___________________ 

 



 Sida 42 (52) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-06-13  
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 Dnr 2022-000183 08 

KF § 87 Motion om barn och ungas färdsätt till 
skolan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om barn och ungas färdsätt till skolan har inkommit från Anna-Karin Johansson 
(C) och Stefan Gradh (C). 

Beslutsunderlag 

Motion om barn och ungas färdsätt till skolan. 2022-05-17 

___________________ 
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 Dnr 2022-000184 08 

KF § 88 Motion om kulturhus i Forum  
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om kulturhus i Forum har inkommit från Anna-Karin Johansson (C) och Stefan 
Gradh (C). 

Beslutsunderlag 

Motion om kulturhus i Forum, 2022-05-17 

___________________ 
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 Dnr 2022-000185 08 

KF § 89 Motion om vattenlek för barn  
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om vattenlek för barn har inkommit från Åse Nicklasson (SD) och Ulf Lindström 
(SD). 

Beslutsunderlag 

Motion om vattenlek för barn, 2022-05-24 

___________________ 
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 Dnr 2022-000194 08 

KF § 90 Motion om idrottsskola  
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om idrottsskola har inkommit från Åse Nicklasson (SD) och Kristoffer By (SD). 

Beslutsunderlag 

Motion om idrottsskola, 2022-06-01 

___________________ 
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 Dnr 2022-000199 08 

KF § 91 Motion om Walk of fame 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om Walk of fame har inkommit från Anna-Karin Johansson (C).  

Beslutsunderlag 

Motion om Walk of fame, 2022-06-06 

___________________ 
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 Dnr 2022-000146 11 

KF § 92 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
byggnads- och trafiknämnden  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Iren Lundbergs (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i byggnads- och 
trafiknämnden, 

att välja Lennart Thunborg (SD) som ny ersättare i byggnads- och trafiknämnden. 

Ärendet 

Iren Lundberg (SD) har lämnat in avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i byggnads- 
och trafiknämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2022-04-24 

Beslut delges 

Iren Lundberg 
Lennart Thunborg 
Byggnads- och trafiknämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000162 11 

KF § 93 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Heinz Baraths (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, 

att välja Lars-Erik Blom (SD) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Heinz Barath (SD) har lämnat in avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2022-05-10 

Beslut delges 

Heinz Barath 
Lars-Erik Blom 

___________________ 
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 Dnr 2022-000163 11 

KF § 94 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
socialnämnden  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Bodil Olssons (M) avsägelse av uppdraget som ersättare i socialnämnden, 

att välja Urban Samuelsson (M) som ny ersättare i socialnämnden. 

Ärendet 

Bodil Olsson (M) har lämnat in avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2022-05-09 

Beslut delges 

Bodil Olsson 
Urban Samuelsson 
Socialnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000196 11 

KF § 95 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Ulf Lindströms (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, 

att välja Linda Henberg (SD) som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendet 

Ulf Lindström (SD) har lämnat in avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2022-06-03 

Beslut delges 

Ulf Lindström 
Linda Henberg 
Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000203 11 

KF § 96 Avsägelse av uppdrag som revisor  
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Towe Ljunggrens (SD) avsägelse av uppdraget som revisor. 

Ärendet 

Towe Ljunggren (SD) har lämnat in avsägelse av sitt uppdrag som revisor i Tibro 
kommun.  

Vid dagens sammanträde finns inte något förslag på ny revisor efter Towe Ljunggren. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2022-06-13 

Beslut delges 

Towe Ljunggren 
Revisorerna  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

___________________ 
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 Dnr 2022-000010 000 

KF § 97 Skrivelser och meddelanden 2022 
Beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisade skrivelser och meddelanden.  

Ärendet 

Följande skrivelser och meddelanden redovisas: 

Skrivelse om funktionell friidrottsanläggning i Tibro, Svenska friidrottsförbundet 

Kvartalsrapport till IVO över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS, kvartal 
1 år 2022 

Byggnads- och trafiknämndens beslut 2022-05-24 § 29 om medborgarförslag om 
fartdämpande åtgärder på Mariestadsvägen 

___________________ 

 


	KF § 61 Upprop på kommunfullmäktige
	Beslut

	KF § 62 Val av protokolljusterare
	Beslut

	KF § 63 Godkännande av dagordning
	Beslut

	KF § 64 Allmänhetens frågestund 2022
	KF § 65 Svar på medborgarförslag om att göra Ransbergs gruva till turistattraktion
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 66 Budget 2023 - Tibro kommun
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 67 Tilläggsanslag samt omföring i investeringsbudget 2022 för projekt Tidavadsgatan
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 68 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 69 Revidering av indikatorer för strategiska mål Tibro kommun
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 70 Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 71 Nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 72 Revidering av reglemente för valnämnden
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	KF § 73 Delägarskap i Kommunassurans syd Försäkrings AB
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 74 Årsredovisning 2021 för Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 75 Årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 76 Årsredovisning 2021 för Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 77 Årsredovisning 2021 för Skaraborgs kommunalförbund
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 78 Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Skaraborg
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 79 Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 80 Svar på motion om att öppna fritidsbanken på nytt
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 81 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om åtgärder för att öka tryggheten för kommunens invånare
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	KF § 82 Anmälan av interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) om barn och ungdomar i föreningslivet
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	KF § 83 Anmälan av interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) om nöjdheten bland idrottsföreningarna i Tibro
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	KF § 84 Motion om att införa ett idrottsråd i Tibro
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	KF § 85 Motion om höghöjdsbana i Rankås
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	KF § 86 Motion om utbildning för akutsituationer
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	KF § 87 Motion om barn och ungas färdsätt till skolan
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	KF § 88 Motion om kulturhus i Forum
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	KF § 89 Motion om vattenlek för barn
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	KF § 90 Motion om idrottsskola
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	KF § 91 Motion om Walk of fame
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	KF § 92 Avsägelse av uppdrag som ersättare i byggnads- och trafiknämnden
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 93 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 94 Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 95 Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 96 Avsägelse av uppdrag som revisor
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 97 Skrivelser och meddelanden 2022
	Beslut
	Ärendet


