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 Dnr 2022-000008 000 

KF § 98 Upprop på kommunfullmäktige 

På dagens sammanträde genomförs upprop av närvarande ledamöter och ersättare enligt 

närvaroförteckning. 

___________________ 
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 Dnr 2022-000002 000 

KF § 99 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Gunnel Johansson (S) och Per-Olof Qvick (M) att justera 

dagens protokoll.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000003 000 

KF § 100 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000009 08 

KF § 101 Allmänhetens frågestund 2022 

Inga nya frågor har kommit in till Allmänhetens frågestund. 

___________________ 
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 Dnr 2022-000057 43 

KF § 102 Åtgärdsprogram för miljömålen - 

Utmaningar för ett hållbart Västra 

Götaland 2022-2025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta nedan föreslagna åtaganden i åtgärdsprogram för 

miljömålen– Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025. 

Ärendet 

Tibro kommun har genom skrivelse från tillförordnad Landshövding i Västra Götalands län 

uppmanats att anta åtgärder ur det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen- 

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025.  

I materialet beskrivs ett stort antal åtgärder riktade till kommuner såväl som regionala 

aktörer, näringsliv och intresseorganisationer. Åtgärdsprogrammet omfattar åtgärder 

under perioden 2022–2025. Om kommunen antar utmaningar/åtgärder ska dessa 

återrapporteras i början av varje år under åren 2023–2026 enligt den så kallade GPHE-

modellen.  

Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret och 

en dialog har genomförts mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och 

samhällsbyggnadsnämndens presidium. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu i beslut 

2022-06-27 § 47 kommunfullmäktige besluta att anta följande åtaganden:  

Följande åtaganden/åtgärder föreslås: 

KL1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle 

V1. Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag (b) 

SO4. Skydda värdefulla skogsområden (c) 

SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder (b) 

SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket 

SO8. Öka arealen av hyggesfritt skogsbruk 

SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark 

SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd 

SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk 

planering 
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SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare 

SO18. Ta fram kommunala skogspolicys 

BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola 

BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering 

BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering 

BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-07-01 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-27 § 47  

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-06-20 

Skrivelse, Nya åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra 

Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2022-01-25 

Formulär för åtaganden 

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

___________________ 
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 Dnr 2022-000190 40 

KF § 103 Ny avfallstaxa i Avfall och Återvinning 

Skaraborg, gäller i kommunerna 

Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, 

Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och 

Töreboda 

Beslut 

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

2023-01-01. 

Ärendet 

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg, AÅS, har upprättat ett förslag till ny 

gemensam avfallstaxa för medlemskommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, 

Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda. Direktionen för AÅS föreslår i beslut 

2022-05-23 § 27 kommunerna att anta förslaget, att träda i kraft 2023-01-01.  

Sedan 2022-01-01 har nya medlemskommuner inträtt i förbundet. Normalt sett tar 

samordningen av verksamhet, avfallstaxor och renhållningsordning cirka 3–5 år att 

genomföra. För år 2023 föreslår därför direktionen en gemensam avfallstaxa för 

kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och 

Töreboda. För de nya medlemskommunerna Essunga, Grästorp, Götene och Vara 

föreslås istället taxor för respektive kommun. Parallellt med taxearbetet pågår ett arbete 

med att ta fram nya gemensamma avfallsföreskrifter för samtliga 13 kommuner i 

förbundet.  

Inför avfallstaxa 2020 accepterade direktionen ett förslag om en successiv intäktsökning 

med cirka 6 miljoner kronor per år för att minska de årliga underskotten till dess att 

förbundet uppnår ett balanserat resultat år 2024. Resultatet för år 2021 var positivt, vilket 

innebär att målet om ekonomi i balans har uppnåtts tidigare än beräknat. Huruvida det är 

ett trendbrott återstår dock att se med tanke på de ökande kostnaderna för bland annat 

drivmedel och entreprenader.  

Den taxeökning som föreslås för 2023 bedöms kunna vara lägre än de 6 miljoner kronor 

som tidigare prognostiserats. I förslag till gemensam avfallstaxa 2023 ökas intäkterna för 

grundavgifter med 2,3 miljoner kronor och intäkterna för tömning av små 

avloppsanläggningar med cirka 0,8 miljoner kronor. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-06-29 

Avfall & Återvinning Skaraborg, direktionens protokoll 2022-05-23 § 27 

Skrivelse Avfall & Återvinning Skaraborg, 2022-05-09 

Avfallstaxa 2023 Avfall & Återvinning Skaraborg, gäller i kommunerna Falköping, 

Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda 

Beslut delges 

Avfall & Återvinning Skaraborg, AÅS 

___________________ 
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 Dnr 2022-000204 40 

KF § 104 Ny taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område, att gälla från och med 2023-01-01. 

Ärendet 

Respektive kommunfullmäktige i Miljösamverkan östra Skaraborgs medlemskommuner 

har beslutat att anta en ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som 

gäller från och med 2022-01-01. Den taxan innebar en övergång till Sveriges Kommuner 

och Regioners, SKRs, nya modell för miljöbalkstaxa.  

Redan när den nuvarande taxan antogs var direktionens inriktning att taxan återigen 

skulle tas upp under 2022 för att revideras och kommunerna skulle därefter föreslås att 

anta den nya taxan. Syftet med att ta upp taxan vid två tillfällen så nära i tiden var främst 

för att övergången till en ökad andel efterhandsdebiteringen skulle ske stegvis.  

I och med taxan för 2022 gick drygt 600 verksamheter över till efterhandsdebitering. Enligt 

förslaget som ligger för 2023 kommer ytterligare cirka 400 verksamheter att gå över till 

efterhandsdebitering. Kvarvarande cirka 80 verksamheter med fast årlig avgift är 

verksamheter med prövningsnivå A och B (undantag branschen jordbruk). Skälet till att de 

fortsatt föreslås få en fast årlig avgift är för att det för dessa verksamheter bör vara ett lika 

avgiftssystem oberoende om länsstyrelsen eller kommunen har tillsynen. Dessa 

verksamheter är också ett undantag gentemot övriga eftersom en hel del händelsestyrd 

tillsyn ska rymmas inom den årliga avgiften. I övrigt innehåller inte förslaget till ny taxa 

några större förändringar gentemot nu gällande taxa. 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade 2022-06-14 § 6 att föreslå 

medlemskommunerna att anta den nya taxan, att gälla från och med 2023-01-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-06-29 

Miljösamverkan östra Skaraborg, direktionens protokoll 2022-06-14 § 6 

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

Miljösamverkan östra Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000214 001 

KF § 105 Sammanträdesdagar 2023 för KSau, KS 

och KF 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att fastställa sina sammanträdesdagar för år 2023, 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inför sammanträdesplaneringen för år 2024 se över 

möjligheterna att undvika politiska sammanträden på lovveckor.   

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska enligt sin arbetsordning bestämma tid och dag för sina 

sammanträden för varje år. 

Följande sammanträdesdagar föreslås för år 2023: 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Tisdagar kl. 08.15 

Kommunstyrelsen 

Tisdagar kl. 14.00 

Kommunfullmäktige 

Måndagar kl. 18.00 

 10/1 30 jan – idépolitisk debatt 

17/1 

31/1 

 

7/2 

 

27/2 

21/2  

7/3 

 

14/3 

 

27/3 

28/3 11/4 24/4 

2/5 16/5 Inget KF i maj 

23/5  30/5 12/6 

13/6   

29/8 12/9 25/9 

19/9  

3/10 

 

17/10 

 

30/10 

24/10 

7/11 

 

14/11 

 

27/11 
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21/11  5/12 18/12 

12/12   

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Alda Danial (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att inför sammanträdesplaneringen för år 2024 se över 

möjligheterna att undvika politiska sammanträden på lovveckor.   

Beslutsgång 

Ordföranden prövar Alda Danials (L) tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt förslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-06-27  

Beslut delges 

Samtliga förvaltningar och nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2022-000186 80 

KF § 106 Svar på remiss av Skaraborgs kulturplan 

2030 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande svar på remissen av Skaraborgs kulturplan 

2030: 

1. Valet av insatsområden fångar väl in de utmaningar som finns inom kulturområdet. 

Tibro kommun ser inte behov av att addera ytterligare områden. Det är viktigt att fokusera 

på ett fåtal områden och inte addera fler.  

2. De föreslagna tre samverkansområdena har goda förutsättningar att bidra till en ökad 

samverkan mellan kommuner och aktörer, såväl inom delregionen som i hela regionen. 

Ärendet 

Skaraborgs kommunalförbund samordnar Skaraborgs genomförande av den nya 

utvecklingsstrategin för Västra Götaland (Västra Götaland 2030), samt Kulturstrategi 

Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023. I mars 2022 beslutade 

kommunalförbundets direktion att anta Delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg 

2030, vilken fastställde målen att Skaraborg ska vara en attraktiv, robust och 

kompetensförsörjd delregion till 2030. 

Skaraborgs kulturplan 2030 beskriver hur Skaraborg ska uppfylla delar av målen i den 

delregionala utvecklingsstrategin samt Kulturstrategi Västra Götaland - och regional 

kulturplan 2020–2023. Skaraborgs kulturplan 2030 är framarbetad i nära dialog med 

kultur- och fritidschefsnätverket, samt tjänstepersoner på Skaraborgs Kommunalförbund.  

Syftet med kulturplanen är att skapa genomförandekraft genom samverkan mellan 

Skaraborgs kommuner och andra aktörer kring de insatser som identifieras. Kulturplanen 

ska främja en långsiktig hållbar utveckling av Skaraborg.  

Tibro kommun har nu fått Skaraborgs kulturplan 2030 på remiss från Skaraborgs 

kommunalförbund för yttrande över följande två frågeställningar: 

1. Fångar urvalet av insatsområden Skaraborgs utmaningar för att kunna uppfylla 

kulturplanens målsättningar? Finns behov att komplettera med ytterligare utmaning?  

2. Kommer föreslagna samverkansområden och behov stärka Skaraborgs gemensamma 

arbete inom kulturområdet för att bidra till en ökad tillgång och utbud av kultur? 

Remissen har beretts av kultur- och fritidsnämnden som föreslår följande svar: 
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1. Valet av insatsområden fångar väl in de utmaningar som finns inom kulturområdet. 

Kultur- och fritidsnämnden ser inte behov av att addera ytterligare. Viktigt att fokusera på 

ett fåtal områden och inte addera fler.  

2. De föreslagna tre samverkansområdena har goda förutsättningar att bidra till en ökad 

samverkan mellan kommuner och aktörer såväl inom delregionen som i hela regionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-09-08 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-09-05 § 39 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-08-01 

Missiv, Remiss Skaraborgs kulturplan, 2022-05-24 

Skaraborgs kulturplan 2030  

Beslut delges 

Skaraborgs kommunalförbund 

Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000048 08 

KF § 107 Svar på motion om att bygga en ny väg till 

och från Spethultsvägen via riksväg 49 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Väg 3022 (Spethultsvägen) förvaltas av 

Trafikverket, som anser att kostnaden för den nya vägen inte är motiverad i förhållande till 

trafikmängden. Tibro kommun gör samma bedömning.  

Reservation 

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

Bodil Olsson (M), Maria Marić (KD), Annika Singleton (KD) och Mouna Eskandar (KD) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Hampus Borgs (M) förslag.  

Ärendet 

En motion om att bygga en ny väg till och från Spethultsvägen via riksväg 49 har inkommit 

från Hampus Borg (M). Motionären skriver att vägen skulle gynna hela glesbygden 

klimatmässigt och säkerhetsmässigt året runt samt att den skulle få en positiv effekt på 

områdets framtida exploatering.  

Motionären föreslår därför kommunfullmäktige följande. 

- Att Samhällsbyggnadsförvaltningen får till uppdrag att verkställa den nya vägen. 

- Att den nya vägen finansieras från kommande investeringsbudget år 2023 i särskild 

investeringspost. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-02-07 att överlämna motionen till 

samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Samhällsbyggnadsnämnden svarar bland 

annat att vägen har diskuterats under lång tid samt att kommunens nuvarande 

översiktsplan anger att frågan skulle kunna bli aktuell om den östra delen av Fagersanna 

skulle bli kraftigt utbyggd.  

Nämnden svarar vidare att nuvarande väg 3022 (Spethultsvägen) dock är statlig och 

förvaltas av Trafikverket. Trafikverket anser inte att kostnaden för vägkopplingen är 

motiverad i förhållande till trafikmängden. Kommunen skulle därför få stå för hela 

kostnaden för att bygga vägen. 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det i dagsläget inte är motiverat att bygga vägen, 

men att frågan skulle kunna bli aktuell i framtiden om exploatering sker i stor skala i östra 

Fagersanna. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Hampus Borg (M), med instämmande av Per-Olof Andersson (M) och Maria Marić (KD), 

föreslår bifall till motionen. 

Bengt Ferm (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Hampus Borgs (M) 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 Hampus Borgs (M) förslag. Med 26 ja-röster mot åtta nej-

röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. Se omröstningsbilaga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-06-27 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-23 § 39 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-16 

Översikt trafikmängd väg 3022  

Motion om att bygga en ny väg till och från Spethultsvägen via riksväg 49, 2022-01-26 

Beslut delges 

Motionären 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000292 08 

KF § 108 Svar på motion om säkerhetsutbildning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att genomföra en särskild 

utbildningsinsats om pågående dödligt våld, PDV, för skolans personal under hösten 

2022. 

Ärendet 

En motion om säkerhetsutbildning har inkommit från Åse Nicklasson (SD). Motionären 

hänvisar till så kallade ”skoldåd”, där en gärningsman går in på en förskola/skola för att 

skada/döda så många som möjligt.  

Motionären föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen ska, utöver brandövning, ta fram 

en specifik säkerhetsutbildning med övning för personal och elever för hur de ska agera 

vid tillbud om personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet. 

Kommunstyrelsen ordförande beslutade 2022-01-04 att överlämna motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för beredning.  

Barn- och utbildningsnämnden svarar bland annat att Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, MSB, år 2017 fick i uppdrag av regeringen att ta fram ett utbildningsmaterial 

som ger nationell vägledning kring pågående dödligt våld, PDV. PDV kan vara terrordåd 

såväl som skolattacker eller liknande våldsdåd. Vägledningen syftar till att ge stöd för att 

planera och förbereda en organisation inför en PDV-händelse. I mars 2022 arrangerade 

MSB ett uppstartsmöte i Malmö för framtagandet av utbildningsmaterial om just dödligt 

våld i skolan. 

Nämnden svarar vidare att det i barn- och utbildningsförvaltningens Plan för krishantering 

finns ett avsnitt gällande inrymning och lockdown. Åtgärden inrymning/lockdown ska 

användas vid akut fara, till exempel hot om eller pågående skolskjutning, väpnat våld, 

farliga utsläpp eller viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Förvaltningen anser dock att 

färdigställandet av MSBs nationella utbildningsmaterial inte kan inväntas. 

Förvaltningschefen har därför beslutat att en särskild utbildningsinsats om PDV ska ske 

under hösten 2022 för skolans personal och kommunens säkerhetschef har fått i uppdrag 

att upphandla utbildning med extern anordnare. Barn- och utbildningsnämnden föreslår 

därför kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-06-29 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-06-21 § 55 

Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-04-07 

Informationsblad, utbildning om pågående dödligt våld 

Motion om säkerhetsutbildning 2021-11-30  

Beslut delges 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000034 08 

KF § 109 Svar på motion om att bygga 

studentbostäder i Nyboskolan  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, då det pågår ett arbete med att 

utreda hur fastigheten ska användas och där boende är en av de möjligheter som ska 

undersökas. 

Ärendet 

En motion om att bygga studentbostäder i Nyboskolan har inkommit från Åse Nicklasson 

(SD) och Kristoffer By (SD). Motionärerna skriver att om Olinsgymnasiet får tillstånd att 

bedriva ett gymnasium i Tibro och köper halva Nyboskolan, kommer ungefär en halv 

byggnad att stå tom. Ungdomar från andra delar av vårt land kommer sannolikt att lockas 

till gymnasiet och måste då beredas möjlighet till boende. En möjlighet kan vara att nyttja 

den halva byggnaden vid Nyboskolan.  

Motionärerna föreslår därför kommunfullmäktige besluta att ge berörd nämnd i uppdrag att 

utreda möjligheten och kostnaden för att bygga studentbostäder på Nyboskolan. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-02-07 att överlämna motionen till 

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

kulturhistorisk värdering för Nyboskolans äldre del fram togs fram i samband med att 

Olinsgymnasiets intresse för förvärv av Nyboskolans byggnader utreddes. Värderingen 

visade inga hinder för förändringar i byggnaden, utan endast att byggnaden fortsatt ska 

kännetecknas av dess värdebärande karaktärsdrag.  

Nämnden svarar vidare att det faktiska behovet av studentbostäder i kommunen inte är 

klarlagt, varför det är viktigt att utredningen även tittar på möjligheterna för olika typer av 

boendeformer och lägenhetsstorlekar. Genomlysningen av Nyboområdet pekar på att det 

finns potential för omvandling av fastigheten och samtal har förts med både allmännyttan 

och privata aktörer. Mycket talar för att det går att skapa en välfungerande 

flerbostadsmiljö på delar eller hela Nyboområdet, där befintlig bebyggelse kan hanteras 

på ett samhällsekonomiskt försvarbart sätt.  

Byggnads- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 

besvarad, då det pågår ett arbete med att utreda hur fastigheten ska användas och där 

boende är en av de möjligheter som ska undersökas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

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

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-07-01 

Byggnads- och trafiknämndens protokoll 2022-06-28 § 53 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-06-21 

Kulturhistorisk värdering av Nyboskolan, WSP Sverige AB 2021-10-12 

Motion om att bygga studentbostäder i Nyboskolan, 2022-01-24  

Beslut delges 

Motionärerna 

Byggnads- och trafiknämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000106 08 

KF § 110 Svar på motion om ungdomsråd i Tibro 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen i den del som avser att utreda förutsättningarna för inrättandet av ett 

ungdomsråd i Tibro kommun, 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra utredningen, 

att utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige senast 2023-03-31 och ligga till 

grund för beslut gällande den del av motionen som avser förslaget om att inrätta ett 

ungdomsråd. 

Ärendet 

En motion om ungdomsråd i Tibro inkom 2022-03-25 från Maria Marić (KD). Motionären 

skriver att det i Tibro finns ett antal olika råd för dialog med olika delar av samhället, bland 

annat rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet. Motionären menar 

att det krävs dialog även med gruppen unga. Detta för att kunna bygga ett samhälle som 

ger våra unga inflytande, en meningsfull vardag och lägger grunden för dem att ta över 

ansvaret för vårt gemensamma. Motionären föreslår därför att kommunstyrelsen ska ges i 

uppdrag att utreda möjligheten till ett ungdomsråd i Tibro kommun och att ett sådant 

också inrättas. 

Kommunledningskontoret delar motionärens mening om att det är viktigt att grupper från 

olika delar av samhället kommer till tals och att olika perspektiv fångas upp i de politiska 

sammanhangen. Utmaningen är att hitta former som engagerar och bidrar till syftet över 

tid. Precis som motionären skriver handlar det om att kommunen ger förutsättningar för 

dialog, men inte styr för mycket. Samtidigt är det viktigt att det finns förutsättningar i den 

kommunala organisationen för att ta vara på det som framkommer i dialogen med 

medborgarna. 

Sammanfattningsvis föreslår kommunledningskontoret bifall till motionen i den del som 

avser att utreda möjligheten till inrättande av ett ungdomsråd. Kommunledningskontoret 

föreslår vidare att resultatet av utredningen får utgöra grund för fortsatt hantering av den 

del av motionen som föreslår att ett ungdomsråd ska inrättas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-06-09 

Motion om ungdomsråd i Tibro, 2022-03-25  
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Beslut delges 

Motionären 

___________________ 
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 Dnr 2022-000164 08 

KF § 111 Svar på interpellation till kultur- och 

fritidsnämndens ordförande Hans Dahm 

(S) om barn och ungdomar i föreningslivet 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar interpellationssvaret.  

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. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) svarar på interpellationen. 

Beslutsunderlag 

Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) om barn och 

ungdomar i föreningslivet, 2022-05-12 

Svar på interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) om barn 

och ungdomar i föreningslivet, 2022-09-13    

___________________ 
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 Dnr 2022-000177 08 

KF § 112 Svar på interpellation till kultur- och 

fritidsnämndens ordförande Hans Dahm 

(S) om nöjdheten bland 

idrottsföreningarna i Tibro 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar interpellationssvaret.  

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. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) svarar på interpellationen. 

Beslutsunderlag 

Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) om nöjdheten 

bland idrottsföreningarna i Tibro, 2022-05-23 

Svar på interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) om 

nöjdheten bland idrottsföreningarna i Tibro, 2022-09-13     

___________________ 
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 Dnr 2022-000211 08 

KF § 113 Medborgarförslag om att anlägga en 

multisportarena i Fagersanna  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget får lämnas och överlämnar det till 

kommunstyrelsen för beredning.    

Ärendet 

Ett medborgarförslag om att anlägga en multisportarena i Fagersanna har inkommit till 

kommunen. Förslagsställarna skriver bland annat de önskar att det ska finnas möjlighet till 

spontan rörelse och aktivitet i Fagersanna. Arenan skulle kunna bli en plats för barn och 

ungdomar att vara på, där alla kan mötas och aktivera sig samt umgås och fika med 

mera. 

Förslaget innebär följande: 

- Anlägga en mulitsportarena för möjlighet till fotboll, basket, innebandy med mera. 

Gärna med belysning. 

- Rusta upp den nuvarande lekplatsen (nya lekmaterial, mjukare underlag med 

mera). 

- Köpa in fasta bänkar och bord för möjlighet till picknick med mera. 

- Möjlighet att kunna fylla på färskvatten från en eller flera färskvattenkranar. 

- Flytta återvinningscentralen till andra sidan vägen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-08-04 

Medborgarförslag om att anlägga en multisportarena i Fagersanna, 2022-06-20    

___________________ 
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 Dnr 2022-000234 08 

KF § 114 Medborgarförslag om att stänga av 

Värsåsvägen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får lämnas och överlämnar det till 

byggnads- och trafiknämnden för beslut.    

Ärendet 

Ett medborgarförslag om att stänga av Värsåsvägen har inkommit till kommunen. 

Förslagsställaren skriver bland annat att flera barnfamiljer har flyttat in på Värsåsvägen 

och i Kvarnhagen och att det även har byggts en paddelbana, utlämningsställe för ICA 

samt en biltvätt längs vägen. Nu byggs även ett gym. Förslagsställaren skriver vidare att 

antalet bilar som trafikerar vägen är stort och att hastigheten är hög och föreslår därför är 

att kommunen ska stänga av gatan mellan återvinningen och skogen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-09-15  

Medborgarförslag om att stänga av Värsåsvägen, 2022-08-23 

Beslut delges 

Byggnads- och trafiknämnden  

___________________ 
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 Dnr 2022-000242 08 

KF § 115 Medborgarförslag om att inrätta ett 

idrottsmuseum 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget får lämnas och överlämnar det till 

kommunstyrelsen för beredning.    

Ärendet 

Ett medborgarförslag om att inrätta ett idrottsmuseum har inkommit till kommunen. 

Förslagsställaren skriver bland annat att åtskilliga idrottsutövare har representerat 

föreningar i Tibro och har kommit hem med många medaljer i OS, VM, EM och SM. Tibro 

idrottshistoriska sällskap har till syfte att dokumentera, främja och samordna 

Tibroidrottens historia och innehar en diger samling av idrottsmaterial. Förslagsställaren 

föreslår därför att Tibro kommun ska inrätta ett idrottsmuseum, där Tibrobor och turister 

kan ta del av urklipp, tröjor, idrottsredskap och se de idrottspriser som kommunens 

idrottsutövare har vunnit.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-09-15 

Medborgarförslag om att inrätta ett idrottsmuseum, 2022-09-01  

___________________ 
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 Dnr 2022-000255 11 

KF § 116 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

entlediga Lars-Erik Blom (SD) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, 

att välja Hans Nyman (SD) som ny ersättare i kommunstyrelsen.  

Ärendet 

Lars-Erik Blom (SD) har lämnat in avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2022-09-22 

Beslut delges 

Lars-Erik Blom 

Hans Nyman 

___________________ 
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 Dnr 2022-000203 11 

KF § 117 Val av revisor  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lornalyn Karlsson (SD) som ny revisor i Tibro 

kommun.  

Ärendet 

Towe Ljunggren (SD) entledigades från sitt uppdrag som revisor i Tibro kommun vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-13. 

Då fanns inte något förslag på ny revisor, varför val av ny revisor görs vid dagens 

sammanträde.  

Beslut delges 

Lornalyn Karlsson 

Revisorerna  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

___________________ 
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Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

Ann Margareta Ohlsson 

 

Gunnel Birgitta Johansson 

 

PER-OLOF QVICK 

 

 
   

 Dnr 2022-000243 08 

KF § 118 Motion - Trygg i Tibro 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.    

Ärendet 

En motion om att vara trygg i Tibro har inkommit från Maria Marić (KD).     

Beslutsunderlag 

Motion – Trygg i Tibro, 2022-09-08     

___________________ 
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 Dnr 2022-000228 08 

KF § 119 Motion om att minska ensamheten för våra 

äldre 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.        

Ärendet 

En motion om att minska ensamheten för våra äldre har inkommit från Åse Nicklasson 

(SD) och Ulf Lindström (SD).     

Beslutsunderlag 

Motion om att minska ensamheten för våra äldre, 2022-07-28     

___________________ 
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 Dnr 2022-000012 08 

KF § 120 Anmälan av nya frågor och interpellationer 

Inga nya frågor eller interpellationer har kommit in till dagens sammanträde.  

___________________ 
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