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 Dnr 2022-000008 000 

KF § 121 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 § 122 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Bengt Ferm (S) och Hampus Borg (M) att justera dagens 

protokoll.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000003 000 

KF § 123 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000009 08 

KF § 124 Allmänhetens frågestund 2022 

Inga nya frågor har kommit in till Allmänhetens frågestund. 

___________________ 
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 Dnr 2022-000215 04 

KF § 125 Delårsrapport med uppföljning 2 per 31 

augusti 2022 - Tibro kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna delårsrapport med årsprognos per 31 augusti 2022 för Tibro kommun, 

att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag om 600 000 kronor i 

investeringsbudgeten för år 2022 för utemiljö Gärdsmygen. 

Ärendet 

Tibro kommun upprättar delårsrapport per 31 augusti i samband med uppföljning 2. I 

delårsrapporten redovisas uppföljning av ekonomin samt de strategiska målen som 

kommunfullmäktige beslutat om i budget 2022. 

I delårsrapportens verksamhetsberättelse beskrivs arbetet med de strategiska målen. 

Analysen och bedömningen bygger på denna redogörelse tillsammans med utfall på 

fastställda indikatorer och effekter av insatserna. Målperioden är 2021-2023.  

Den ekonomiska prognosen för kommunen visar på ett negativt resultat om -32,9 miljoner 

kronor, vilket är 48,5 miljoner lägre än budgeterade 15,7 miljoner kronor. Bakom den 

svaga prognosen ligger en svag utveckling på finansmarknaderna, inflation och höga 

elpriser samt ett stort underskott inom socialnämndens verksamheter. En god utveckling 

av skatteintäkterna dämpar det stora underskottet till viss del. 

Investeringarna väntas under 2022 uppgå till 181,4 miljoner kronor, vilket är 3,3 miljoner 

kronor högre än budgeterade 178,2 miljoner kronor. 

Med anledning av driftprognosen för kommunen och socialnämnden föreslås 

kommunstyrelsen följa utvecklingen inom socialnämnden mer aktivt framöver. Därutöver 

initierade kommunstyrelsen i slutet av augusti ett aktivt arbete för att minska kommunens 

elförbrukning. Kommunstyrelsen följer utvecklingen av elpriserna och arbetet med att 

minska energiförbrukningen i syfte att ta nya beslut om så krävs. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Marić (KD) och Alda Danial (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-09-29 

Delårsrapport med årsprognos - Tibro kommun 2022-08-31 

Investeringsprognos per 220831 

Investeringsprognos per 220831 samhällsbyggnadsnämnden 

Driftprognos per 220831 

Revisorernas bedömning av delårsrapport, 2022-10-20  

Revisionsrapport, Granskning av god ekonomisk hushållning, delårsrapport 2022 för Tibro 

kommun 

Revisionsrapport, Granskning av delårsrapport 2022 för Tibro kommun 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-009-27 § 67 

Styrelsens, nämndernas och bolagens delårsberättelser, augusti 2022 Barn- och 

utbildningsnämndens protokoll 2022-09-27 § 67 

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000238 04 

KF § 126 Uppdrag till Kommunassurans syd 

Försäkrings AB att tillhandahålla 

Egenandelsprogram, justerat 

aktieägaravtal gällande Kommunassurans 

syd Försäkrings AB samt justerat 

ägardirektiv till Kommunassurans syd 

Försäkrings AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utse kommunstyrelsens ordförande till Tibro kommuns ägarombud i Kommunassurans 

syd Försäkrings AB och kommunstyrelsens vice ordförande som ersättare, 

att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans syd 

Försäkrings AB att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring 

inom Kommunassurans ram (egenandelsprogrammet), 

att uppdra åt utsett ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 

Kommunassurans syd Försäkrings AB den 16 november 2022 rösta för förslaget, 

att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans syd Försäkrings AB och att uppdra åt 

utsett ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans 

den 16 november 2022 rösta för förslaget, 

att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans syd Försäkrings AB och att 

uppdra åt kommunens firmatecknare, kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson i 

förening med ekonomichef Ulf Jansson, att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet 

för Tibro kommuns räkning. 

Ärendet 

Kommunassurans syd Försäkrings AB är ett kommunägt försäkringsbolag med för 

närvarande 72 delägarkommuner. Tibro kommun är i processen att bli den 73:e 

delägarkommunen. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 

ägarkommunernas sfär.  

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa 

samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av 

Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. 
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Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre 

skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker 

i samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 

kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 

Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, exempelvis 

möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer 

som tidigare inte har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-09-26 

Skrivelse, Riskhantering i Tibro kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans, 

2022-08-26 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i version 

med markering av ändringar samt med kommentarer  

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i 

version med markering av ändringar samt med kommentarer  

Beslut delges 

Ägarombud 

Kommunens firmatecknare 

Kommunassurans syd Försäkrings AB 

___________________ 
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 Dnr 2022-000241 70 

KF § 127 Revidering av avgiftsreglemente för vård 

och omsorg i Tibro kommun 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutaratt anta Avgiftsreglemente för vård och omsorg i Tibro 

kommun, att gälla från och med 2023-01-01. 

Ärendet 

Socialnämnden har reviderat avgiftsreglementet för vård och omsorg i Tibro kommun. 

Revideringen behövdes bland annat då socialförvaltningen har ingått avtal om ett nytt 

verksamhetssystem. Införandet sker under 2022 och förvaltningen planerar att driftsätta 

systemet vid årsskiftet 2022/2023. För att förvaltningen ska kunna följa de årliga 

uppdateringarna som lämnas från leverantören krävs att avgiftsåret ändras för avgifterna 

för vård och omsorg. Nuvarande avgiftsår löper från 1 maj till 30 april, men föreslås 

ändras till 1 februari – 31 januari, då leverantören av systemet genomför större 

uppdateringar i början av varje år.  

Därutöver föreslås även andra ändringar i reglementet, bland annat att ta bort avgifter för 

anhöriglarm, då detta inte finns inom kommunen längre, samt förtydligande och justering 

kring årlig hyreshöjning.  

Socialnämnden föreslår i beslut 2022-08-29 § 101 kommunfullmäktige besluta att anta 

reviderat avgiftsreglemente för vård och omsorg i Tibro kommun och att reglementet ska 

börja gälla från 2023-01-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Hanna (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-09-19 

Socialnämndens protokoll 2022-08-29 § 101 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2022-08-02 

Avgiftsreglemente för vård och omsorg i Tibro kommun, med markerade ändringar 

Avgiftsreglemente för vård och omsorg i Tibro kommun 
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Beslut delges 

Socialnämnden 

___________________ 

 



 Sida 15 (31) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-10-31  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

HAMPUS BORG 

 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

BENGT FERM 

 

 
   

 Dnr 2022-000213 17 

KF § 128 Ansökningar om medlemskap i 

kommunalförbundet Räddningstjänsten 

östra Skaraborg  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ansökningarna om medlemskap i 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg från Lidköpings kommun, Vara 

kommun, Essunga kommun samt Grästorps kommun från och med 2023-01-01. 

Ärendet 

Lidköpings kommun, Vara kommun, Essunga kommun och Grästorps kommun, som idag 

samarbetar inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg, RVS, beslutade 2021 att utreda 

förutsättningarna för att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Skaraborg, RÖS. Syftet var att på ett än mer effektivt sätt möta de krav som den 

statliga nivån ställer på svensk räddningstjänst. Förutsättningarna har klarlagts i en 

utredning som behandlar juridiska, ekonomiska och personalrelaterade aspekter av 

ansökan om ett eventuellt medlemskap. I underlaget föreslås benämningen 

Räddningstjänsten Skaraborg på det utökade förbundet. Inträdet bedöms vara möjligt att 

genomföra till årsskiftet 2022/2023. Utredningen pekar på att ett medlemskap bedöms 

skapa de efterfrågade nyttorna och ge förbättrade förutsättningar att möta tilltagande 

behov och krav med en mer återhållsam kostnadsutveckling över tid än om nuvarande 

organisering består.  

De fyra kommunerna har nu ansökt om medlemskap i RÖS och kommunalförbundets 

presidium föreslår nu, på uppdrag av direktionen, att respektive medlemskommuns 

kommunfullmäktige beslutar att godkänna ansökningarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-08-05 

Missiv, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 2022-06-23, Ansökningar till 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, presidiets protokoll 2022-06-23 § 3 

Uppdragsrapport Utredning kring medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Skaraborg, 2022-04-21 
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Beslut delges 

Räddningstjänsten östra Skaraborg, RÖS 

___________________ 
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 Dnr 2022-000235 003 

KF § 129 Förbundsordning och reglemente för 

Räddningstjänsten Skaraborg 2023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förbundsordning och tillhörande reglemente för 

Räddningstjänsten Skaraborg, att gälla från och med 2023-01-01. 

Ärendet 

Lidköpings kommun, Vara kommun, Essunga kommun och Grästorps kommun har ansökt 

om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg från och med 

2023-01-01. Med anledning av den kommande utökningen av kommunalförbundet har 

förbundsordningen med tillhörande reglemente för direktionen reviderats. Revideringarna 

har stämts av med Skövde kommuns stadsjurist. 

Direktionen för kommunalförbundet föreslår nu medlemskommunerna att godkänna 

förbundsordningen och reglementet. Förbundet föreslås heta Räddningstjänsten 

Skaraborg efter utökningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-09-19 

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs, direktionens protokoll 2022-08-25 § 75 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, presidiets protokoll 2022-06-23 § 3 

Förbundsordning för Räddningstjänsten Skaraborg 

Reglemente för direktionen för Räddningstjänsten Skaraborg  

Beslut delges 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS 

___________________ 
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 Dnr 2022-000103 08 

KF § 130 Svar på motion om att införa 

utmaningsrätt på kommunal verksamhet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, då ett införande av utmaningsrätt blir 

onödigt resurskrävande i förhållande till de marginella förändringar som kan uppnås. 

Ärendet 

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

Faleke (M). Motionären skriver bland annat att syftet med utmaningsrätt är att pröva 

verksamheter som kommunen bedriver, både ur kostnads- och kvalitetssynpunkt, vilket 

skulle förbättra företagsklimatet i Tibro kommun och samtidigt bidra till att utveckla den 

kommunala verksamheten. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-04-07 att överlämna motionen till 

kommunledningskontoret, ekonomienheten, för beredning. I kommunledningskontorets 

utredning av förslaget konstateras att utmaningsrätt i Tibro kommun visserligen skulle 

innebära ytterligare möjlighet till konkurrens, men inte i någon större reell utsträckning 

påverka det lokala företagsklimatet. Inkomna utmaningar skulle dock kräva omfattande 

utredning och i förlängningen komplexa upphandlingar, som tillsammans bedöms vara 

onödigt resurskrävande med tanke på de marginella förändringar som kan uppnås. 

Kommunledningskontoret föreslår därför kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Faleke (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-09-22 

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

Beslut delges 

Motionären 

___________________ 

 



 Sida 19 (31) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-10-31  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

HAMPUS BORG 

 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

BENGT FERM 

 

 
   

 Dnr 2022-000113 08 

KF § 131 Svar på motion om att förhindra 

placeringar i Ryssland och Belarus 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, eftersom Tibro kommuns placeringar i 

Ryssland och Belarus redan är avslutade samt att en revidering av kommunens 

placeringspolicy för lång- respektive kortsiktig medelsförvaltning pågår. 

Ärendet 

En motion om att förhindra placeringar i Ryssland och Belarus har inkommit från Mikael 

Faleke (M). Motionären skriver att det i kommunens placeringspolicy framgår tydligt vilka 

investeringar Tibro kommun inte vill delta i och anser att policyn bör kompletteras med att 

inte heller investera i aktier som handlas på Moskvabörsen eller ryska och belarusiska 

företag som handlas på andra börser. Motionären föreslår därför kommunfullmäktige 

följande: 

Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram kompletterande riktlinjer i 

placeringspolicyn med syftet att förhindra att våra pengar investeras i ryska eller 

belarusiska företag. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-04-28 att överlämna motionen till 

kommunledningskontoret, ekonomienheten, för beredning. Kommunledningskontoret 

konstaterar att Tibro kommun i februari 2022 hade ett mycket litet indirekt innehav i ryska 

och belarusiska företag genom de aktiefonder kommunens förvaltare investerat i. 

Kommunens förvaltare, SEB och Swedbank, meddelade tidigt efter Rysslands angrepp på 

Ukraina att de avvecklar alla sådana innehav så snart som möjligt.  

Kommunens placeringspolicy för lång- respektive kortsiktig medelsförvaltning kommer att 

revideras under hösten 2022. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen ska 

bifallas på så sätt att begränsningen inarbetas i revideringen av policyn. Den reviderade 

policyn väntas träda i kraft vid årsskiftet och innan dess kommer inga placeringar att ske 

som strider mot motionens förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Faleke (M) föreslår bifall till motionen med ändringen att en skrivning i linje med 

motionens syfte ska inarbetas i revideringen av placeringspolicyn, i stället för 

begränsningen av placeringar i Ryssland och Belarus.  

Ann Ohlsson (L) och Åse Nicklasson (SD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  



 Sida 20 (31) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-10-31  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

HAMPUS BORG 

 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

BENGT FERM 

 

 
   

Beslutsgång 

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

att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-09-23 

Motion om att förhindra placeringar i Ryssland och Belarus, 2022-03-31  

Beslut delges 

Motionären 

Kommunledningskontoret, ekonomienheten 

___________________ 

 



 Sida 21 (31) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-10-31  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

HAMPUS BORG 

 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

BENGT FERM 

 

 
   

 Dnr 2022-000248 08 

KF § 132 Redovisning av inlämnade motioner och 

medborgarförslag som ännu inte har 

besvarats, oktober 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 18 motioner och fem medborgarförslag, inklusive de 

motioner som besvaras vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-09-27 

___________________ 

 



 Sida 22 (31) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-10-31  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

HAMPUS BORG 

 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

BENGT FERM 

 

 
   

 Dnr 2022-000318 08 

KF § 133 Motion om att införa Bostad Först som 

norm i kommunens hemlöshetsarbete  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om att införa Bostad Först som norm i kommunens hemlöshetsarbete har 

inkommit från Maria Marić (KD).  

Beslutsunderlag 

Motion om att införa Bostad Först som norm i kommunens hemlöshetsarbete, 2022-10-27 

___________________ 

 



 Sida 23 (31) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-10-31  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

HAMPUS BORG 

 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

BENGT FERM 

 

 
   

 Dnr 2022-000313 08 

KF § 134 Motion om introduktion och mentorskap 

vid nyanställning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om introduktion och mentorskap vid nyanställning har inkommit från Alda 

Danial (L).  

Beslutsunderlag 

Motion om introduktion och mentorskap vid nyanställning, 2022-10-26 

___________________ 

 



 Sida 24 (31) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-10-31  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

HAMPUS BORG 

 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

BENGT FERM 

 

 
   

 Dnr 2022-000012 08 

KF § 135 Anmälan av nya frågor och interpellationer 

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

___________________ 

 



 Sida 25 (31) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-10-31  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

HAMPUS BORG 

 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

BENGT FERM 

 

 
   

 Dnr 2022-000262 11 

KF § 136 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 

socialnämnden  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att entlediga Iren Lundberg (SD) från uppdraget som ersättare i socialnämnden, 

att välja Towe Ljunggren (SD) som ny ersättare i socialnämnden.  

Ärendet 

Iren Lundberg (SD) har lämnat in avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i 

socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2022-09-27 

Beslut delges 

Iren Lundberg 

Towe Ljunggren 

Socialnämnden 

___________________ 

 



 Sida 26 (31) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-10-31  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

HAMPUS BORG 

 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

BENGT FERM 

 

 
   

 Dnr 2022-000010 000 

KF § 137 Skrivelser och meddelanden 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar anmälda skrivelser och meddelanden. 

Ärendet 

Följande skrivelser och meddelanden anmäls: 

Byggnads- och trafiknämndens beslut 2022-06-28 § 46 om medborgarförslag om 

farthinder på Värsåsvägen 

Byggnads- och trafiknämndens beslut 2022-06-28 § 47 om medborgarförslag om att 

anställa en kommunekolog  

Delårsrapport 2022 för Avfall & Återvinning Skaraborg 

Delårsrapport 2022 för Skaraborgs kommunalförbund 

Delårsrapport 2022  för Räddningstjänsten östra Skaraborg 

Delårsrapport 2022 för Tolkförmedling Väst 

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

2 2022 

Beslut delges 

Berörda kommunalförbund 

___________________ 

 



 Sida 27 (31) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-10-31  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

HAMPUS BORG 

 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

BENGT FERM 

 

 
   

 Dnr 2022-000251 11 

KF § 138 Val av ordförande i kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Ann Ohlsson (L) till ordförande i kommunfullmäktige 

för tiden 31 oktober 2022 - 14 oktober 2026. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska bland sina ledamöter välja en ordförande för mandatperioden 

2023-2026. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Söderlund (L) föreslår Ann Ohlsson (L) som ordförande i kommunfullmäktige.  

Beslutsgång 

Ordföranden prövar förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar att välja Ann 

Ohlsson (L) till ordförande.  

Beslut delges 

Ann Ohlsson    

___________________ 

 



 Sida 28 (31) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-10-31  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

HAMPUS BORG 

 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

BENGT FERM 

 

 
   

 Dnr 2022-000252 11 

KF § 139 Val av 1:e vice ordförande i 

kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Hampus Borg (M) till 1:e vice ordförande i 

kommunfullmäktige för tiden 31 oktober 2022 - 14 oktober 2026. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska bland sina ledamöter välja en 1:e vice ordförande för 

mandatperioden 2023-2026. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Faleke (M) föreslår Hampus Borg (M) som 1:e vice ordförande i 

kommunfullmäktige.  

Beslutsgång 

Ordföranden prövar förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar att välja Hampus 

Borg (M) till 1:e vice ordförande.  

Beslut delges 

Hampus Borg     

___________________ 

 



 Sida 29 (31) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-10-31  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

HAMPUS BORG 

 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

BENGT FERM 

 

 
   

 Dnr 2022-000253 11 

KF § 140 Val av 2:e vice ordförande i 

kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Anne-Marie Wahlström (S) till 2:e vice ordförande i 

kommunfullmäktige för tiden 31 oktober 2022 - 14 oktober 2026. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska bland sina ledamöter välja en 2:e vice ordförande för 

mandatperioden 2023-2026. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Hanna (S) föreslår Anne-Marie Wahlström (S) som 2:e vice ordförande i 

kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden prövar förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar att välja Anne-

Marie Wahlström (S) till 2:e vice ordförande.   

Beslut delges 

Anne-Marie Wahlström     

___________________ 

 



 Sida 30 (31) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-10-31  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

HAMPUS BORG 

 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

BENGT FERM 

 

 
   

 Dnr 2022-000254 11 

KF § 141 Val av valberedning samt ordförande och 

vice ordförande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamöter och ersättare samt 

ordförande och vice ordförande i valberedningen under mandatperioden 2023-2026, med 

tillträde 2022-10-31: 

Ledamöter: 

Thomas Carlsson (S), ordförande 

Liselott Nydén (S) 

Anto Dodik (S) 

Anna-Karin Johansson (C) 

Claes Jägevall (L) 

Hampus Borg (M) 

Per-Olof Andersson (M) 

Maria Marić (KD), vice ordförande 

Kristian Johansson (SD) 

Ulf Lindström (SD) 

Martin Toresson (V) 

Ersättare: 

Bengt Ferm (S) 

Michaela Ishaya (S) 

Susanne Johansson (S) 

Jan Henningsson (C) 

Lena Åberg (L) 

Mikael Faleke (M) 

Sara Holm (KD) 

Björn Lagerin (KD) 

Towe Ljunggren (SD) 

Heinz Barath (SD) 

Christopher Fridehäll (V) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja 11 ledamöter och 11 ersättare till valberedningen för 

mandatperioden 2023-2026 samt utse en ordförande och en vice ordförande bland 

ledamöterna. 



 Sida 31 (31) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-10-31  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

HAMPUS BORG 

 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

BENGT FERM 

 

 
   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Hanna (S) föreslår Thomas Carlsson (S) som ledamot och ordförande, Liselott Nydén 

(S) och Anto Dodik (S) som ledamöter och Bengt Ferm (S), Michaela Ishaya (S) och 

Susanne Johansson (S) som ersättare.  

Stefan Grad (C) föreslår Anna-Karin Johansson (C) som ledamot och Jan Henningsson 

(C) som ersättare.  

Peter Söderlund (L) föreslår Claes Jägevall (L) som ledamot och Lena Åberg (L) som 

ersättare. 

Mikael Faleke föreslår Hampus Borg (M) och Per-Olof Andersson (M) som ledamöter, 

Maria Marić (KD) som ledamot och vice ordförande och Mikael Faleke (M), Sara Holm 

(KD) och Björn Lagerin (KD) som ersättare.  

Åse Nicklasson (SD) föreslår Kristian Johansson (SD) och Ulf Lindström (SD) som 

ledamöter och Towe Ljunggren (SD) och Heinz Barath (SD) som ersättare.  

John Johansson föreslår Martin Toresson (V) som ledamot och Christopher Fridehäll (V) 

som ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden prövar förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen.  

Beslut delges 

Valda ledamöter och ersättare 

___________________ 
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