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 Dnr 2022-000008 000 

KF § 142 Upprop på kommunfullmäktige 

På dagens sammanträde genomförs upprop av närvarande ledamöter och ersättare enligt 

närvaroförteckning. 

___________________ 
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 Dnr 2022-000002 000 

KF § 143 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Anna-Karin Johansson (C) och Per-Olof Andersson (M) att 

justera dagens protokoll.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000003 000 

KF § 144 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000009 08 

KF § 145 Allmänhetens frågestund 2022 

Inga nya frågor har kommit in till Allmänhetens frågestund. 

___________________ 
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 Dnr 2022-000300 30 

KF § 146 Höjning av taxa för vatten och avlopp, VA-

taxa 2023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att VA-taxans brukningsavgift höjs med 16% från och med 2023-01-01, 

att VA-taxans anläggningsavgift lämnas oförändrad inför år 2023. 

Ärendet 

Driftavdelningen har behov av att höja kommunens taxa för vatten och avlopp, VA-taxan, 

för att täcka ökande kostnader för löner och övriga köpta tjänster. En stor post är 

elkostnaderna som behöver justeras upp för att klara de ökande elpriserna. Med 

anledning av det snabbt ökade ränteläget har det också aviserats att kommunens 

internränta kommer att höjas till 2,25 %, vilket medför ökade kostnader för VA-enheten.   

Under de senaste åren har driftavdelningen gjort investeringar i kommunens ledningsnät 

och står inför ytterligare investeringar. Den pågående ombyggnationen av kommunens 

avloppsreningsverk kommer att öka kapitaltjänstkostnaderna, vilket kräver en höjning för 

att få en budget i balans.  

Brukningsavgiften föreslås höjas med 16%. Den senaste taxeförändringen ägde rum 

2022-01-01. För att klara budgeterade utgifter 2023 behöver taxan höjas med 16 %. För 

en villa med 5 rum (15 rumsenheter), innebär detta en höjning med 713 kronor per år, från 

4 275 kronor per år till 4 988 kronor per år. De nya avgifterna blir därmed enligt följande:  

Hushåll Vatten 100:00 

 Avlopp 148:00 

 Dagvatten 18:00 

Totalt: 266:00 kr/rumsenhet 
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Industri Rörlig taxa (m3-pris) Fast taxa 

 Vatten 8:20 Vatten 1 150 

 Avlopp 11:90 Avlopp 1 150 

 Dagvatten 1:40  

Totalt 21:50 kr/m3 2 300 kr/år 

 

Fritidshus Vatten 1 400 kr/år 

 Avlopp 1 400 kr/år 

 

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga VA-taxor.  

Anläggningstaxan reglerar avgiften vid nyanslutning till det kommunala VA-nätet och ska 

täcka kostnader vid nyanläggning av exploateringsområden. Anläggningstaxan har höjts i 

tre steg de senaste åren och driftavdelningen föreslår ingen justering av den taxan inför 

2023. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Per-Olof Andersson (M), med instämmande av Maria Marić (KD), föreslår att 

brukningsavgiften ska höjas med 5,8 %. 

Beslutsgång 

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

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens förslag 

och att en nej-röst innebär ja till Per-Olof Anderssons (M) förslag. Med 26 ja-röster mot nio 

nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. Se omröstningsbilaga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-10-20 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-11-02 

Utredning VA-taxa 2023  

Taxa för Tibro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2023 
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Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000308 04 

KF § 147 Överföring av medel ur 2022 års 

investeringsbudget till 2023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att medel ur 2022 års investeringsbudget överförs till år 2023 enligt beslutsunderlag 

Överföring av medel ur 2022 års investeringsbudget till 2023, 

att även kvarvarande investeringsbudget i projekt Avlopp Anderstorp överförs till år 2023, 

att bevilja socialnämnden tilläggsanslag om 800 000 kronor i investeringsbudgeten för år 

2022 avseende verksamhetssystem och att anslaget därmed utgår ur 

investeringsbudgeten för 2023. 

Ärendet 

Av investeringsprojekten i budget 2022 kommer vissa projekt att fortsätta att löpa under 

2023. En del är från början planerade som flerårsprojekt, medan andra fortsätter över 

årsskiftet på grund av förseningar. Kommunfullmäktige beslutar om och hur mycket av 

kvarvarande budget för olika projekt som ska föras över till 2023 års investeringsbudget. 

Då exakt kvarvarande belopp vid årsskiftet inte är känt, beslutas i flertalet fall inte om 

något belopp utan endast att kvarvarande medel ska överföras till 2023. 

Kommunens investeringsbudget uppgår 2022 till 178,2 miljoner kronor och prognosen per 

31 augusti visade på ett utfall om 181,4 miljoner kronor. Relativt stor andel av 2022 års 

investeringsprojekt väntas bli färdiga under året. 

I 2023 års investeringsbudget finns medel för socialnämndens nya verksamhetssystem. 

Systemet har dock kunnat tas i drift redan under 2022. Nämnden föreslås därför beviljas 

tilläggsanslag i 2022 års budget, samtidigt som anslaget i 2023 års budget stryks i 

samband med att kommunens budget behandlas under november. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag, men med ändringen att 

kvarvarande investeringsbudget i projekt Avlopp Anderstorp överförs till år 2023. 

Beslutsgång 

Ordföranden prövar Rolf Erikssons (S) ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt förslaget.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-03 

Överföring av medel ur 2022 års investeringsbudget till 2023  

Beslut delges 

Samtliga nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2022-000329 003 

KF § 148 Revidering av indikator för strategiska mål 

Tibro kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta indikatorn " Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? 

Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)” för strategiska mål Tibro kommun 2021-2023, 

att gälla från och med 2023-01-01.  

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 en 

av indikatorerna, då det som har antagits inte längre mäts och publiceras. En indikator 

behöver bytas ut och en ny indikator föreslås ersätta denna.  

Med anledning av ovanstående har kommunledningskontoret reviderat indikatorerna i 

dokumentet Strategiska mål Tibro kommun 2021-2023. Följande förändringar föreslås: 

Indikatorer mål 2 Ingångsvärde Målvärde 2023 

Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, (%) 65,9 (2018) 80,0 

Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som 

svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) 

81 (2022) 88 

 

För att underlätta uppföljningen av målen föreslås de nya indikatorerna att gälla från och 

med 2023-01-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Alda Danial (L) föreslår att indikatorn "Jag har studiero på lektionerna" ska bytas ut till 

indikatorn "Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", 

(%)”, i stället för den föreslagna indikatorn " Känner du dig trygg i skolan?".  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Alda Danials (L) förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt Alda Danials (L) förslag.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-22-20 

Strategiska mål Tibro kommun 2021-2023 

Beslut delges 

Samtliga förvaltningar och nämnder  

De kommunala bolagen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000028 04 

KF § 149 Budget 2023 - Tibro kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa budget 2023 – Tibro kommun, 

att den kommunala skattesatsen för år 2023 ska höjas med 50 öre, från 21,21 kronor till 

21,71 kronor, 

att delegera till kommunstyrelsen att under 2023 ta upp nya lån till ett belopp om maximalt 

150 miljoner kronor. 

Reservation 

Hampus Borg (M), Mikael Faleke (M), Urban Samuelsson (M), Per-Olof Andersson (M), 

Jessica Bolzyk (M), Mathias Kyller (M), Maria Marić (KD), Björn Lagerin (KD) och Sara 

Holm (KD) reserverar sig mot beslutet avseende beslutssats ett och två till förmån för eget 

förslag. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2023 års driftbudgetramar för nämnderna, 

investeringsbudget per projekt och nämnd samt skattesats. Under oktober sker en 

avstämning av de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna.  

I avstämningen har utveckling och betydande förändringar avseende inflation, 

ränteutveckling, pensionskostnader och skatteintäkter behandlats. Likaså har betydande 

osäkerheter gällande elpris och löneutveckling diskuterats.  

Efter att förändringar avseende pensionskostnader, skatteintäkter och finansnetto 

inarbetats ligger årets resultat kring +/-0. Om medel ska avsättas för högre elpriser är 

budgeten underbalanserad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S), Jan Hanna (S), Anto Dodik (S), Ann Ohlsson (L), Anna-Karin 

Johansson (C), Åse Nicklason (SD), Alda Danial (L) och Lina Dahm (S) föreslår bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

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

föreslår följande förslag till beslut: 

”att fastställa Budget 2023 enligt Budgetförslag 2023 från Moderaterna och 

Kristdemokraterna – justeringsbudget november 2022, 
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att den kommunala skattesatsen för år 2023 ska vara oförändrad, 

att delegera till kommunstyrelsen att under 2023 ta upp nya lån till ett belopp om maximalt 

150 miljoner kronor.” 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag om att fastställa budget 2023 – Tibro 

kommun mot Mikael Falekes (M) med fleras förslag om att fastställa budget 2023 enligt 

Budgetförslag 2023 från Moderaterna och Kristdemokraterna – justeringsbudget 

november 2022 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 Mikael Falekes (M) med fleras förslag. Med 26 ja-röster 

mot nio nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga.  

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag om skattesats mot Mikael Falekes 

(M) med fleras förslag om skattesats 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 Mikael Falekes (M) med fleras förslag. Med 26 ja-röster 

mot nio nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar kommunstyrelsens 

förslag. Se omröstningsbilaga.  

Ordföranden prövar därefter förslaget om delegation till kommunstyrelsen att ta upp nya 

lån och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-01 

Driftbudget 2023, S, C och L förslag, KSau 2022-11-08 

Investeringsbudget 2023-2025, S, C och L förslag, KSau 2022-11-08 

Budget 2023 Tibro kommun 

Beslut delges 

Samtliga nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2022-000310 04 

KF § 150 Utbetalning av partistöd 2023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2023 utbetalas under januari månad 2023 till 

de partier som finns representerade i kommunfullmäktige, och som inkommit med 

redovisning av 2021 års partistöd senast 2022-06-30, enligt följande belopp: 

 Grundstöd (kr) Mandatstöd (kr) Totalt (kr) 

Socialdemokraterna 21 000 98 175 119 175 

Sverigedemokraterna 21 000 71 400 92 400 

Moderaterna 21 000 53 550 74 550 

Liberalerna 21 000 26 775 47 775 

Centerpartiet 21 000 26 775 47 775 

Kristdemokraterna 21 000 26 775 47 775 

Vänsterpartiet 21 000 8 925 29 925 

Summa 147 000 312 375 459 375 

 

Ärendet 

Enligt Regler för kommunalt partistöd i Tibro kommun ska en mottagare av partistöd 

årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål 

som anges i kommunallagen 4 kap 29 § (att stärka partiets ställning i den lokala 

demokratin). Till redovisningen ska bifogas en granskningsrapport. Redovisningen ska 

gälla för perioden 1 januari – 31 december och lämnas till kommunfullmäktige senast 6 

månader efter räkenskapsårets utgång.  

Till grund för utbetalningen av partistöd 2023 ligger de redovisningar gällande 2021 års 

partistöd som inkom senast 30 juni 2022. Kommunledningskontoret konstaterar att 

samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige har inkommit med 

tillräckliga redovisningar inom utsatt tid.   

För utbetalning av partistöd 2024 gäller att partierna ska ha inkommit med redovisning 

och granskningsrapport gällande 2022 års partistöd senast 30 juni 2023. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-10-25  

Beslut delges 

Ekonomichefen 

Gruppledare i samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2022-000166 08 

KF § 151 Svar på motion om att införa ett idrottsråd 

i Tibro  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att införa ett idrottsråd i Tibro, 

eftersom kultur- och fritidsförvaltningen är en del av föreningsnätverket ”Ordförande +1”, 

vilket fungerar som ett idrottsråd. 

Ärendet 

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

Ulf Lindström (SD). Motionärerna skriver att Tibro kommun marknadsför sig som 

idrottskommunen Tibro och att det, för att göra skäl för namnet och utveckla idrottslivet, 

vore bra att införa ett idrottsråd. Idrottsrådet skulle ha som uppgift att vara språkrör för 

idrotten i Tibro, fungera som en samtalspart in mot kommunen samt att utbilda och 

utveckla ”idrott för alla”. Motionärerna föreslår därför att berörd nämnd ska få i uppdrag att 

utreda möjligheten för att införa ett idrottsråd i Tibro kommun. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-06-16 att överlämna motionen till kultur- 

och fritidsnämnden för beredning. Kultur- och fritidsnämnden svarar bland annat att kultur- 

och fritidsförvaltningen sedan länge är en del av föreningsnätverket ”Ordförande +1”. I 

nätverket är föreningarnas ordförande samt valfri föreningsmedlem välkomna att delta. 

Nätverket fungerar idag som ett idrottsråd. Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att 

det inte ska införas ytterligare ett råd och att motionen därför ska avslås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-10-20 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-10-03 § 44 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-12 

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

Beslut delges 

Motionärerna 

Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000194 08 

KF § 152 Svar på motion om idrottsskola  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen och i stället fortsätta att prioritera de 

populära lovprogram som har erbjudits barn och ungdomar i Tibro kommun under flera år. 

Ärendet 

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

Motionärerna skriver bland annat att flera rapporter visar att den fysiska aktiviteten hos 

barn minskar, att den psykiska ohälsan ökar samt att fetma återigen ökar, efter en trend 

med minskande siffror. 

Motionärerna anser att ett sätt att vända trenden är att anordna en sommaridrottsskola, 

likt den som ordnas i Hjo kommun. Sommaridrottsskolan är ett läger som pågår under fyra 

dagar under sommarlovet, där barn får testa på olika idrotter som finns i kommunen. Detta 

leder förhoppningsvis även till att fler barn fortsätter och blir en del av det viktiga 

föreningslivet. Motionärerna föreslår därför att berörda nämnder ska ges i uppdrag att 

beräkna kostnaden samt att införa en sommaridrottsskola likt den i Hjo kommun. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-06-17 att överlämna motionen till kultur- 

och fritidsnämnden för beredning. Kultur- och fritidsnämnden svarar bland annat att kultur- 

och fritidsförvaltningen under många år har samordnat ett omfattande lovprogram där 

barn och ungdomar erbjuds att delta i varierande aktiviteter som har varit kostnadsfria. 

Lovaktiviteterna är väldig populära med ett stort deltagarantal och föreningslivet är en stor 

och viktig del i programmet.  

Nämnden svarar vidare att idrottsskola är en bra aktivitet men, i jämförelse med 

lovprogrammet, når den få barn och varar bara under en kort tidsperiod. Flera föreningar 

arrangerar dessutom själva idrottsskolor på sommarlovet. Nämnden vill därför fortsätta att 

prioritera lovprogrammen och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) föreslår bifall till motionen. 

Maria Marić (KD) och Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag mot Åse Nicklassons (SD) förslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-10-20 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-10-03 § 45 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-12 

Motion om idrottsskola, 2022-06-01   

Beslut delges 

Motionärerna 

Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000065 05 

KF § 153 Samverkansavtal om naturbruksutbildning 

mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samverkansavtal om naturbruksutbildning 

mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, att gälla från och 

med 2023-01-01. 

Ärendet 

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra 

Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den 

ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den 

skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och 

det nu gällande samverkansavtalet gäller under perioden 2019-01-01 till 2022-12-31. 

VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal att gälla 

från 2023-01-01 till 2026-12-31. Det nya avtalsförslaget innehåller ett antal efterfrågade 

förtydliganden, men innebär inga principiella avsteg från nuvarande avtal. Avtalet medför 

därför inga förändringar i vare sig finansiering eller behov av andra resurser jämfört med 

det nu gällande avtalet.  

Avtalsförslaget remitterades till kommunerna under våren 2022 och barn- och 

utbildningsnämnden i Tibro kommun ställde sig då positiv till förslaget. Några kommuner 

framförde att det ekonomiska utfallet blivit orättvist. Därför har en skrivning tillkommit i 

avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så snart avtalet träder i kraft, i syfte att lämna 

förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell.  

Det nya avtalet godkändes av regionfullmäktige 2022-05-24 § 113 och barn- och 

utbildningsnämnden i Tibro kommun föreslår nu kommunfullmäktige besluta att godkänna 

avtalet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-10-21 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-09-27 § 72 
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Västra Götalandsregionen, regionfullmäktiges protokoll, 2022-05-24 § 113 

Tjänsteutlåtande Västra Götalandsregionen, 2022-04-26 

Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland  

Beslut delges 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs kommunalförbund 

Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000312 003 

KF § 154 Ny förbundsordning för 

kommunalförbundet Avfall & Återvinning 

Skaraborg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad förbundsordning för kommunalförbundet 

Avfall & Återvinning Skaraborg, att gälla från och med 2023-01-01. 

Ärendet 

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg har skickat förslag till ny 

förbundsordning till medlemskommunerna för antagande. Förbundet har utökats med fler 

medlemskommuner under senare tid och förbundsordningen behöver därför justeras för 

att säkerställa delaktigheten för samtliga 13 medlemskommuner. 

De förändringar som föreslås är; 

- Tillägg i § 5 – ”Direktionens presidium består av ordförande och tre vice 

ordförande.” och ”Posterna som vice ordförande alterneras årligen mellan övriga 

kommuner.”  

- Ändring i § 6 – Lydelsen ”Fast arvode för ordförande och eventuellt vice 

ordförande fastställs av Skövde kommuns kommunfullmäktige.” ersätts med ”Fast 

arvode för ordförande fastställs av Skövde kommuns kommunfullmäktige.” 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-10-26 

Avfall & Återvinning Skaraborg, direktionens protokoll 2022-10-24 § 54 

Förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg  

Beslut delges 

Avfall & Återvinning Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000174 45 

KF § 155 Nya avfallsföreskrifter för 

medlemskommunerna i Avfall och 

Återvinning Skaraborg, AÅS 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade avfallsföreskrifter för Essunga, Falköping, 

Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda 

och Vara kommuner, att gälla från och med 2023-01-01. 

Ärendet 

Tibro kommun har fått förslag till nya gemensamma avfallsföreskrifter för 

medlemskommunerna i Avfall & Återvinning Skaraborg, A&ÅS, för antagande.  

Förslaget till de nya gemensamma avfallsföreskrifterna har utarbetats i samarbete mellan 

A&ÅS och medlemskommunernas miljöförvaltningar. Föreskrifterna har bland annat 

anpassats till de regelförändringar som har skett i svensk lagstiftning. Med anledning av 

detta har bland annat definitioner och vissa begrepp justerats.  

Idag finns fem gällande avfallsförskrifter inom kommunalförbundet. Dessa har nu 

samordnats, utvecklats och förtydligats, vilket bland annat innebär: 

- Att regelverk kring placering av behållare, transportvägar etcetera har justerats för delar 

av de nya medlemskommunerna. Framförallt har text kring vad som gäller för enskilda 

avlopp införts hos de medlemskommuner som haft äldre föreskrifter.  

- För samtliga nya medlemskommuner (Essunga, Grästorp, Götene och Vara) har 

rollfördelningen kring vem som fattar vilka beslut om undantag förändrats. 

- Föreskrifterna innebär att anvisningsrätt har getts till miljönämnder, A&ÅS samt VA-

enheterna inom en rad specifika områden. Bland annat ges A&ÅS rätt att meddela 

hämtnings-, tömnings- och sorteringsanvisningar och VA-enheterna ges stöd, via 

anvisningsrätt, för att bedriva sitt arbete med fettavskiljare.  

- Reglering har införts kring vad som gäller om en fastighet eller enskilt avlopp inte längre 

ska ingå i det kommunala renhållningsansvaret.  

- Åtgärder för vad som gäller om avfallsföreskrifterna inte följs har förtydligats.  

- Förlängt tömningsintervall inom sophämtning, vilket har varit olika i de olika 

kommunerna; alltifrån inte finnas som alternativ till årshämtning (två tömningar per år) och 

miniservice (6 tömningar per år). I förslaget har detta justerats till ett förslag om 
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miniabonnemang med tömning upp till fyra gånger per år. Miniabonnemang ersätter 

därmed övriga tidigare alternativ. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-09-28 

Avfall & Återvinning Skaraborg, direktionens protokoll 2022-09-26 § 45 

Kungörelse Nya gemensamma avfallsföreskrifter 

Samrådsredogörelse Avfallsföreskrifter för Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 

Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner 

Avfallsföreskrifter för Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, 

Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner 

Beslut delges 

Avfall & Återvinning Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000316 17 

KF § 156 Frister för myndighetsutövning och 

rengöring (sotning) inom 

Räddningstjänsten Skaraborg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta frister för myndighetsutövning och rengöring 

(sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg, att gälla från och med 2023-01-01. 

Ärendet 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har skickat dokumentet Frister 

för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg till 

medlemskommunerna för antagande. När förbundet utökas med nya medlemskommuner 

måste fristerna antas av de nya medlemskommunerna. Därutöver finns det också ett 

behov att justera fristerna på grund av förändringar i styrande lagstiftning.  

2021-01-01 förändrades lagen om skydd mot olyckor och förordningen om skydd mot 

olyckor. En förändring är att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, får 

meddela föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 § 

lag om skydd mot olyckor. MSB har tagit fram föreskriften MSBFS 2021:8 ”Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska 

planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor”, som trädde i 

kraft 2022-07-01. Föreskriften innehåller krav och förtydliganden gällande planering av 

tillsynsverksamheten samt tillsynens utförande. I föreskriften tydliggörs att kommunens 

planering för tillsyn av byggnader och anläggningar, var den ska ske och hur ofta, ska 

göras med utgångspunkt i riskerna vid en brand eller annan olycka och med beaktande av 

om tillsyn är en effektiv förebyggande åtgärd. Vid bedömningen av hur ofta tillsyn ska ske 

ska hänsyn tas till kommunens kunskap om de enskilda byggnaderna och 

anläggningarna. Om kommunens bedömning är att tillsyn ska genomföras mer sällan än 

var sjätte år eller inte alls, ska skälen för detta dokumenteras. Vidare ska kommunens 

bedömning av hur ofta tillsyn ska ske av de byggnader och andra anläggningar som 

anges i förteckningen enligt 4 § dokumenteras.  

Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg har 

tillsammans bedrivit ett implementeringsarbete för att anpassa organisationernas 

tillsynsverksamhet enligt lag om skydd mot olyckor till de nya föreskrifterna. Detta arbete 

har gett upphov till nya frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, vilka behöver 

antas av respektive kommunfullmäktige att gälla från och med 2023-01-01.  
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Det fanns även ett behov av att se över fristerna för tillsyn samt tillståndstider enligt lag 

om brandfarliga och explosiva varor av flera anledningar. Detta bland annat på grund av 

ovanstående förändringar gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, men också på 

grund av de förändringar som gjorts tidigare i lag om brandfarliga och explosiva varor och 

tillhörande förordning. Även dessa frister och tillståndstider behöver antas av respektive 

kommunfullmäktige, att gälla från 2023-01-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-10-31 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens protokoll 2022-10-27 § 105 

Frister för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg 

Beslut delges 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000317 17 

KF § 157 Avgifter för myndighetsutövning inom 

Räddningstjänsten Skaraborg  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta timavgift för år 2023, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av timavgiften 

för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg, 

att fastställa befintlig timtaxa för år 2022, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av 

timavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll inom Räddningstjänsten 

Skaraborg. 

Ärendet 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har överlämnat Avgifter för 

myndighetsutövning till medlemskommunerna för antagande.  

Enligt nuvarande riktlinjer för taxa för myndighetsutövning har kommunerna delegerat till 

kommunalförbundets direktion att fatta beslut om uppräkning av timtaxan. Uppräkningen 

ska göras med Prisindex kommunal verksamhet (PKV), som tas fram av Sveriges 

kommuner och regioner (SKR). PKV för 2023 är 5,8 % i september 2022 och timtaxan för 

2022 är 966 kronor. Efter uppräkning med 5,8 % blir timtaxan för 2023 1 022 kronor.  

När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste förbundets taxor, 

taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande myndighetsutövning 

antas av de nya medlemskommunerna. Det finns också ett behov av att förändra 

taxekonstruktionen för räddningstjänstens myndighetsutövning gällande grundavgiften för 

de olika delarna i myndighetsutövningen. Detta för att få bättre kostnadstäckning för de 

moment som är avgiftsfinansierade.  

Samtliga nuvarande och tillkommande medlemskommuner har sedan tidigare fastställda 

taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroll. Avgifterna har sedan räknats upp årligen av respektive 

tidigare räddningstjänst enligt fastställd delegation. Kommunalförbundet ser ingen 

anledning att ompröva dessa, då de grundar sig i upphandlingar och pågående 

tjänstekoncessioner med gällande avtal som fortsätter under kommande år.  

Då ansvaret för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för respektive 

medlemskommun är delegerat till förbundet finns det en indirekt påverkan av 

verksamheten i en kommun på övriga kommuner. Till exempel kan påverkan ske om en 

entreprenör inte uppfyller sitt åtagande. Det är därför viktigt att samtliga 
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medlemskommuner i förbundet har vetskap om taxor, taxekonstruktioner samt modeller 

för uppräkning av taxor gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i övriga 

medlemskommuner. Mot bakgrund av detta bör samtliga befintliga taxor, 

taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll antas på nytt i respektive kommun.  

Ett kommunalförbund får inte fatta beslut om avgifter för myndighetsutövning. Avgifterna 

har därför fastställts av direktionen och därefter skickats för antagande till respektive 

medlemskommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-10-28 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens protokoll 2022-10-27 § 106 

Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg  

Beslut delges 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000269 11 

KF § 158 Val av revisorer samt ordförande och vice 

ordförande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till revisorer samt ordförande och 

vice ordförande för granskning av verksamhetsåren 2023-2026: 

Jan-Erik Olaussen (L), vice ordförande 

Eva-Maj Johansson (S) 

Kristina Häljestam (C) 

Ronny Wennerström (M), ordförande 

Lornalyn Karlsson (SD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja minst fem revisorer för granskning av verksamheten under 

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

revisorerna. 

Beslut delges 

Valda revisorer 

___________________ 
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 Dnr 2022-000270 11 

KF § 159 Val av kommunstyrelse samt ordförande 

och vice ordförande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamöter och ersättare samt 

ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden 1 januari 2023 - 31 december 

2026:  

Ledamöter:  

Jan Hanna (S), ordförande 

Anto Dodik (S) 

Susanne Johansson (S) 

Jonas Nilsson (S) 

Anna-Karin Johansson (C) 

Ann Ohlsson (L) 

Mikael Faleke (M)  

Hampus Borg (M) 

Björn Lagerin (KD) 

Åse Nicklasson (SD), vice ordförande 

Ulf Lindström (SD) 

Ersättare: 

Anne-Marie Wahlström (S) 

Gunnel Johansson (S) 

Rasmus Hägg (S) 

Liselott Nydén (S) 

Stefan Grad (C) 

Andreas Dahlborg (L) 

Malena Lundberg (M) 

Ann-Britt Danielsson (M) 

Maria Marić (KD) 

Marcus Lindström (SD) 

Towe Ljunggren (SD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja elva ledamöter och elva ersättare till kommunstyrelsen samt 

utse en ordförande och en vice ordförande bland ledamöterna. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Lindström (SD) föreslår att Åse Nicklasson (SD) ska väljas till vice ordförande i 

kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot Ulf Lindströms (SD) förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 

Mötet ajourneras mellan kl. 19:37-19:45.  

Protokolljusterarna Anna-Karin Johansson (C) och Per-Olof Andersson (M) utses till 

rösträknare tillsammans med kommunsekreterare Josefin Karlsson. 

Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande lägger 

därefter efter upprop sina valsedlar i en valurna.  

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 35 stycken. Samtliga valsedlar är giltiga. Med 11 röster för Åse 

Nicklasson (SD), nio röster för Mikael Faleke (M) och 15 blanka röster finner ordföranden 

att kommunfullmäktige beslutar att välja Åse Nicklasson (SD) som vice ordförande i 

kommunstyrelsen.  

Beslut delges 

Valda ledamöter och ersättare 

___________________ 
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 Dnr 2022-000271 11 

KF § 160 Val av socialnämnd samt ordförande och 

vice ordförande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamöter och ersättare samt 

ordförande och vice ordförande i socialnämnden för tiden  

1 januari 2023 - 31 december 2026: 

Ledamöter. 

Lina Dahm (S), ordförande 

Anna Camilla Andersson (S) 

Agneta Olsson (S) 

Hanna Ward (C) 

Ulla Wallin (L) 

Urban Samuelsson (M) 

Maria Marić (KD), vice ordförande 

Ulf Lindström (SD) 

Towe Ljunggren (SD) 

Ersättare: 

Anders Hallgren (S) 

Göran Kornestedt (S) 

Gunnar Hägg (S) 

Jonna Holmberg (C) 

Peter Söderlund (L) 

Bodil Olsson (M) 

Kjell Hultsten (KD) 

Ann-Christine Frendegard Sörensen (SD)  

Hans Nyman (SD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja nio ledamöter och nio ersättare till socialnämnden samt utse 

en ordförande och en vice ordförande bland ledamöterna. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Lindström (SD) föreslår att Towe Ljunggren (SD) ska väljas till ledamot i stället för Åse 

Nicklasson (SD) och att Hans Nyman (SD) ska väljas till ersättare i stället för Towe 

Ljunggren (SD). 
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Beslutsgång 

Ordföranden prövar Ulf Lindströms (SD) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt förslaget.  

Beslut delges 

Valda ledamöter och ersättare 

Socialnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000273 11 

KF § 161 Val av barn- och utbildningsnämnd samt 

ordförande och vice ordförande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamöter och ersättare samt 

ordförande och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden för tiden 1 januari 2023 - 

31 december 2026: 

Ledamöter: 

Ingela Lager (S) 

Liselott Nydén (S) 

Andreas Rännare (S) 

Svante Andrén (C) 

Alda Danial (L), ordförande 

Pär Ljungqvist (M) 

Sara Holm (KD), vice ordförande 

Kristoffer By (SD)  

Kristian Johansson (SD) 

Ersättare:  

Michaela Ishaya (S) 

Roger Magnusson (S) 

Pernilla Hagstedt (S) 

Jan Henningsson (C) 

Claes Jägevall (L) 

Jessica Bolzyk (M) 

Alf-Göran Waldenvik (KD)  

Linda Henberg (SD) 

Ann-Christine Frendegard Sörensen (SD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja nio ledamöter och nio ersättare till barn- och 

utbildningsnämnden samt utse en ordförande och en vice ordförande bland ledamöterna. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Lindström (SD) föreslår att Kristian Johansson (SD) ska väljas till ledamot i stället för 

Åse Nicklasson och att Ann-Christine Frendegard Sörensen ska väljas till ersättare i 

stället för Kristian Johansson (SD).. 
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Beslutsgång 

Ordföranden prövar Ulf Lindströms (SD) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt förslaget.   

Beslut delges 

Valda ledamöter och ersättare 

Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000274 11 

KF § 162 Val av byggnads- och trafiknämnd samt 

ordförande och vice ordförande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamöter och ersättare samt 

ordförande och vice ordförande i byggnads- och trafiknämnden för tiden 1 januari 2023 - 

31 december 2026: 

Ledamöter: 

Per Gren (S), ordförande 

Thomas Carlsson (S) 

Mattias Johansson (C) 

Lena Åberg (L) 

Malena Lundberg (M), vice ordförande 

Kjell-Åke Johanson (KD) 

Kristoffer By (SD) 

Ersättare: 

Jonny Gran (S) 

Maria Sundqvist (S) 

Håkan Gustavsson (C) 

Ingemar Ryefalk (L) 

Ulf Åkesson (M) 

Björn Lagerin (KD)  

Thomas Nilsson (SD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja sju ledamöter och sju ersättare till byggnads- och 

trafiknämnden samt utse en ordförande och en vice ordförande bland ledamöterna. 

Beslut delges 

Valda ledamöter och ersättare 

Byggnads- och trafiknämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000275 11 

KF § 163 Val av kultur- och fritidsnämnd samt 

ordförande och vice ordförande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamöter och ersättare samt 

ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden för tiden 1 januari 2023 - 31 

december 2026: 

Ledamöter: 

Bengt Ferm (S) 

Anne-Marie Wahlström (S) 

Stefan Grad (C) 

Torbjörn Andersson (L), ordförande 

Mathias Kyller (M), vice ordförande 

Mouna Eskandar (KD) 

Heinz Barath (SD) 

Ersättare: 

Nils Broman (S) 

Rami Ishaya (S) 

Carola Sundvall (C) 

Inge Fransson (L) 

Thomas Danielsson (M) 

Annika Singleton (KD) 

Yvonne Berg (SD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja sju ledamöter och sju ersättare till kultur- och fritidsnämnden 

samt utse en ordförande och en vice ordförande bland ledamöterna. 

Beslut delges 

Valda ledamöter och ersättare 

Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000276 11 

KF § 164 Val av samhällsbyggnadsnämnd samt 

ordförande och vice ordförande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamöter och ersättare samt 

ordförande och vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för tiden 1 januari 2023 - 31 

december 2026: 

Ledamöter: 

Rolf Eriksson (S), ordförande 

Sofia Thorsell (S) 

Ingemar Löf (C) 

Peter Söderlund (L) 

Per-Olof Andersson (M), vice ordförande 

Hanna-Maria Verdonck Philström (KD) 

Kristian Johansson (SD) 

Ersättare: 

Björn Stomberg (S) 

Linda Batshon Nilsson (S) 

Margareta Gustafsson (C) 

Eva Jägevall (L) 

Daniel Tarkka (M) 

Darko Marić (KD) 

Marcus Lindström (SD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja sju ledamöter och sju ersättare till 

samhällsbyggnadsnämnden samt utse en ordförande och en vice ordförande bland 

ledamöterna. 

Beslut delges 

Valda ledamöter och ersättare 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000277 11 

KF § 165 Val av valnämnd samt ordförande och vice 

ordförande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamöter och ersättare samt 

ordförande och vice ordförande i valnämnden för tiden 1 januari 2023 - 31 december 

2026: 

Ledamöter: 

Karina Gren (S), ordförande 

Thomas Carlsson (S) 

Mattias Johansson (C) 

Claes-Gunnar Almestål (L) 

Daniel Tarkka (M), vice ordförande 

Anders Larsson (KD) 

Ann-Christin Frendegard Sörensen (SD) 

Ersättare: 

Åke Fredriksson (S) 

Susanne Johansson (S) 

Margareta Gustafsson (C) 

Torbjörn Andersson (L) 

Martin Toresson (V) 

Barbro Lund (KD) 

Kristian Johansson (SD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja sju ledamöter och sju ersättare till valnämnden samt utse en 

ordförande och en vice ordförande bland ledamöterna. 

Beslut delges 

Valda ledamöter och ersättare 

___________________ 

 



 Sida 44 (70) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-11-28  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

PER-OLOF ANDERSSON 

 

Ann Margareta Ohlsson 

 

ANNA-KARIN JOHANSSON 

 

 
   

 Dnr 2022-000278 11 

KF § 166 Val av ledamöter och ersättare i 

kollektivtrafiknämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamöter och ersättare i 

kollektivtrafiknämnden för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026: 

Ledamöter: 

Jan Hanna (S), ordförande 

Åse Nicklasson (SD) 

Ersättare: 

Anna-Karin Johansson (C) 

Björn Lagerin (KD) 

Ärendet 

Enligt kollektivtrafiknämndens samverkansavtal ska ordinarie ledamöter i nämnden vara 

kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Ordförande i nämnden ska vara 

kommunstyrelsens ordförande i Tibro kommun.  

Kommunfullmäktige ska därutöver även välja två ersättare till kollektivtrafiknämnden. 

Eftersom Åse Nicklasson (SD) vid dagens sammanträde valdes till kommunstyrelsens 

vice ordförande ska hon också väljas till ledamot i kollektivtrafiknämnden.  

Beslut delges 

Valda ledamöter och ersättare 

Kollektivtrafiknämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000299 11 

KF § 167 Val av en ledamot och en ersättare till 

Delregionala Kollektivtrafikrådet 

Skaraborg (DKR) 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamot och ersättare i 

Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg, DKR; för tiden 1 januari 2023 - 31 december 

2026: 

Ledamot: 

Jan Hanna (S) 

Ersättare: 

Mikael Faleke (M) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till Delregionala 

Kollektivtrafikrådet Skaraborg, DKR. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Lindström (SD) föreslår att Åse Nicklasson (SD) ska väljas till ersättare i Delregionala 

Kollektivtrafikrådet Skaraborg.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot Ulf Lindströms (SD) förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt Ulf Lindströms (SD) förslag. 

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 

Protokolljusterarna Anna-Karin Johansson (C) och Per-Olof Andersson (M) utses till 

rösträknare tillsammans med kommunsekreterare Josefin Karlsson. 

Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande lägger 

därefter efter upprop sina valsedlar i en valurna.  

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 35 stycken. Samtliga valsedlar är giltiga. Med 9 röster för Åse 

Nicklasson (SD), tio röster för Mikael Faleke (M) och 16 blanka röster finner ordföranden 
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att kommunfullmäktige beslutar att välja Mikael Faleke (M) till ersättare i Delregionala 

Kollektivtrafikrådet Skaraborg.  

Beslut delges 

Valda ledamöter och ersättare 

Skaraborgs kommunalförbund 

___________________ 
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 Dnr 2022-000279 11 

KF § 168 Val av överförmyndare och ersättare 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till överförmyndare och ersättare 

för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026: 

Överförmyndare: 

Bengt Ferm (S) 

Ersättare:  

Urban Samuelsson (M) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja en överförmyndare och en ersättare med uppgift att utöva 

tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. 

Beslut delges 

Vald överförmyndare och ersättare 

Överförmyndare i samverkan 

___________________ 
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 Dnr 2022-000280 11 

KF § 169 Val av representant i 

samordningsförbundet Skaraborg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till representant och ersättare i 

Samordningsförbundet Skaraborg för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026:  

Representant: 

Alda Danial (L) 

Ersättare: 

Maria Marić (KD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja en representant och en ersättare att ingå i styrelsen för 

Samordningsförbundet Skaraborg. 

Beslut delges 

Vald representant och ersättare 

Samordningsförbundet Skaraborg 

 

___________________ 
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 Dnr 2022-000281 11 

KF § 170 Val av gode män vid 

lantmäteriförrättningar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till gode män vid 

lantmäteriförrättningar för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026:  

Gode män tätortsförhållanden: 

Rolf Eriksson (S) 

Lena Åberg (L) 

Thomas Danielsson (M) 

Gode män jordbruk- och skogsbruksförhållanden: 

Anne-Marie Wahlström (S) 

Roger Lätt (C) 

Alf-Göran Waldenvik (KD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska utse gode män vid lantmäteriförrättningar. Länsstyrelsen har 

beslutat att Tibro kommun ska utse tre gode män med erfarenhet i fråga om 

tätortsförhållanden och tre gode män som är kunniga i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. 

Det finns inget hinder mot att uppdraget som god man innefattar såväl tätortsförhållanden 

som jordbruks- och skogsbruksfrågor. 

Beslut delges 

Valda gode män 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Lantmäteriet  

___________________ 
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 Dnr 2022-000282 11 

KF § 171 Val av styrelserepresentanter och 

ersättare samt ordförande och vice 

ordförande i Tibro Energi AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till styrelserepresentanter och 

ersättare samt ordförande och vice ordförande i Tibro Energi AB från ordinarie 

bolagsstämma år 2023 till och med ordinarie bolagsstämma år 2026: 

Styrelserepresentanter: 

Bengt Ferm (S), ordförande 

Thomas Henrysson (C) 

Claes Jägevall (L) 

Ann-Britt Danielsson (M), vice ordförande 

Heinz Barath (SD) 

Ersättare:  

Gunnel Johansson (S) 

Per Johansson (C) 

Lena Åberg (L) 

Kjell Hultsten (KD) 

Åse Nicklasson (SD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja fem styrelserepresentanter och fem ersättare till Tibro 

Energi AB samt utse en ordförande och en vice ordförande bland 

styrelserepresentanterna. 

Beslut delges 

Valda representanter och ersättare 

Tibro Energi AB 

___________________ 
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 Dnr 2022-000283 11 

KF § 172 Val av lekmannarevisor samt ersättare till 

Tibro Energi AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till lekmannarevisor och ersättare i 

Tibro Energi AB från ordinarie bolagsstämma år 2023 till och med ordinarie 

bolagsstämma år 2026: 

Lekmannarevisor: 

Ronny Wennerström (M) 

Ersättare: 

Jan-Erik Olaussen (L) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor med en ersättare till Tibro Energi AB. 

Beslut delges 

Vald revisor och ersättare 

Tibro Energi AB 

___________________ 
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 Dnr 2022-000285 11 

KF § 173 Val av styrelserepresentanter och 

ersättare samt ordförande och vice 

ordförande i Tibro Elnät AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till styrelserepresentanter och 

ersättare samt ordförande och vice ordförande i Tibro Elnät AB från ordinarie 

bolagsstämma år 2023 till och med ordinarie bolagsstämma år 2026: 

Styrelserepresentanter: 

Bengt Ferm (S), ordförande 

Thomas Henrysson (C) 

Claes Jägevall (L) 

Ann-Britt Danielsson (M), vice ordförande 

Heinz Barath (SD) 

Ersättare: 

Gunnel Johansson (S) 

Per Johansson (C) 

Lena Åberg (L) 

Kjell Hultsten (KD) 

Åse Nicklasson (SD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja fem styrelserepresentanter och fem ersättare till Tibro Elnät 

AB samt utse en ordförande och en vice ordförande bland styrelserepresentanterna. 

Beslut delges 

Valda representanter och ersättare 

Tibro Elnät AB 

___________________ 
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 Dnr 2022-000286 11 

KF § 174 Val av lekmannarevisor samt ersättare till 

Tibro Elnät AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till lekmannarevisor och ersättare i 

Tibro Elnät AB från ordinarie bolagsstämma år 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 

år 2026: 

Lekmannarevisor: 

Ronny Wennerström (M) 

Ersättare: 

Jan-Erik Olaussen (L) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor med ersättare till Tibro Elnät AB. 

Beslut delges 

Vald revisor och ersättare 

Tibro Elnät AB 

___________________ 
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 Dnr 2022-000289 11 

KF § 175 Val av styrelserepresentanter och 

ersättare samt ordförande och vice 

ordförande i AB Tibrobyggen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till styrelserepresentanter och 

ersättare samt ordförande och vice ordförande i AB Tibrobyggen från ordinarie 

bolagsstämma år 2023 till och med ordinarie bolagsstämma år 2026: 

Styrelserepresentanter: 

Rasmus Hägg (S), ordförande 

Jan Henningsson (C) 

Peter Söderlund (L) 

Per-Olof Qvick (M), vice ordförande 

Åse Nicklasson (SD) 

Ersättare: 

Linda Batshon Nilsson (S) 

Maria Hammar (C) 

Alda Danial (L) 

Hanna-Maria Verdonck Pihlström (KD) 

Towe Ljunggren (SD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja fem styrelserepresentanter och fem ersättare till AB 

Tibrobyggen samt utse en ordförande och en vice ordförande bland 

styrelserepresentanterna. 

Beslut delges 

Valda representanter och ersättare 

AB Tibrobyggen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000290 11 

KF § 176 Val av lekmannarevisor samt ersättare till 

AB Tibrobyggen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till lekmannarevisor och ersättare i 

AB Tibrobyggen från ordinarie bolagsstämma år 2023 till och med ordinarie 

bolagsstämma år 2026: 

Lekmannarevisor: 

Ronny Wennerström (M) 

Ersättare: 

Jan-Erik Olaussen (L) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor med ersättare till AB Tibrobyggen. 

Beslut delges 

Vald revisor och ersättare 

AB Tibrobyggen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000292 11 

KF § 177 Val av ledamot och ersättare i direktionen 

för kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Skaraborg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamot och ersättare i 

direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg för tiden 1 januari 2023 

- 31 december 2026: 

Ledamot: 

Jan Hanna (S) 

Ersättare: 

Mikael Faleke (M) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till direktionen för 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Lindström (SD) föreslår att Åse Nicklasson (SD) ska väljas till ersättare i direktionen för 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot Ulf Lindströms (SD) förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt Ulf Lindströms (SD) förslag. 

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 

Protokolljusterarna Anna-Karin Johansson (C) och Per-Olof Andersson (M) utses till 

rösträknare tillsammans med kommunsekreterare Josefin Karlsson. 

Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande lägger 

därefter efter upprop sina valsedlar i en valurna.  

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 35 stycken. Samtliga valsedlar är giltiga. Med 11 röster för Åse 

Nicklasson (SD), 11 röster för Mikael Faleke (M) och 16 blanka röster finner ordföranden 

att de båda kandidaterna har fått samma antal röster. Ärendet ska därför avgöras genom 
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lottning. Kandidaternas namn skrivs på varsin valsedel och läggs i valurnan. Rösträknaren 

Per-Olof Andersson (M) drar sedan en valsedel från urnan. Lottningen ger resultatet att 

Mikael Faleke (M) ska väljas till ersättare i direktionen för kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Skaraborg.  

Beslut delges 

Vald ledamot och ersättare 

Räddningstjänsten Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000293 11 

KF § 178 Val av revisor till kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Skaraborg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande person till revisor för kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Skaraborg för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026: 

Revisor: 

Ronny Wennerström (M), ordförande 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja en revisor till kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Skaraborg. Den valda revisorn kommer också att vara ordförande under mandatperioden. 

Beslut delges 

Vald revisor 

Räddningstjänsten Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000294 11 

KF § 179 Val av ledamot och ersättare i direktionen 

för kommunalförbundet Avfall & 

Återvinning Skaraborg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamot och ersättare i 

direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg för tiden 1 januari 2023 

- 31 december 2026: 

Ledamot: 

Anna-Karin Johansson (C) 

Ersättare: 

Mikael Faleke (M) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till direktionen för 

kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Lindström (SD) föreslår att Åse Nicklasson (SD) ska väljas till ersättare i direktionen för 

kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot Ulf Lindströms (SD) förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt Ulf Lindströms (SD) förslag. 

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 

Protokolljusterarna Anna-Karin Johansson (C) och Per-Olof Andersson (M) utses till 

rösträknare tillsammans med kommunsekreterare Josefin Karlsson. 

Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande lägger 

därefter efter upprop sina valsedlar i en valurna.  

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 36 stycken, vilket innebär att det är en valsedel mer än antalet 

röstande. Omröstningen får därför göras om. 
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Omröstningsresultat  

Antalet avgivna röster är 35 stycken. Samtliga valsedlar är giltiga. Med 9 röster för Åse 

Nicklasson (SD), 11 röster för Mikael Faleke (M) och 15 blanka röster finner ordföranden 

att kommunfullmäktige beslutar att välja Mikael Faleke (M) till ersättare i direktionen för 

kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg.  

Beslut delges 

Vald ledamot och ersättare 

Avfall & Återvinning Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000295 11 

KF § 180 Val av ledamöter och ersättare i 

direktionen för Miljösamverkan östra 

Skaraborg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamöter och ersättare i 

direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg, MÖS, för tiden 1 

januari 2023 - 31 december 2026: 

Jan Hanna (S), kommunstyrelsens ordförande, med ersättare Ann Ohlsson (L) 

Åse Nicklasson (SD), oppositionsråd, med ersättare Per-Olof Andersson (M) 

Ärendet 

Enligt förbundsordningen för Miljösamverkan östra Skaraborg, MÖS, ska 

kommunstyrelsens ordförande och ett oppositionsråd (kommunstyrelsens vice ordförande 

i Tibro) ingå i förbundsdirektionen. Kommunfullmäktige ska därutöver även utse två 

ersättare. Varje ledamot i direktionen ska ha en personlig ersättare 

Eftersom Åse Nicklasson (SD) vid dagens sammanträde valdes till kommunstyrelsens 

vice ordförande ska hon också väljas till ledamot i direktionen för Miljösamverkan östra 

Skaraborg.  

Beslut delges 

Valda ledamöter och ersättare 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000296 11 

KF § 181 Val av ledamöter och ersättare i 

Miljönämnden Östra Skaraborg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamöter och ersättare i 

Miljönämnden östra Skaraborg för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026: 

Ledamot Lena Åberg (L) med ersättare Per Gren (S) 

Ledamot Jessica Bolzyk (M) med ersättare Annika Singleton (KD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja två ledamöter och två ersättare till Miljönämnden östra 

Skaraborg. Ersättarna tjänstgör i den turordning som kommunfullmäktige bestämmer vid 

valet. 

Beslut delges 

Valda ledamöter och ersättare 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000297 11 

KF § 182 Val av ledamot och ersättare till 

direktionen för kommunalförbundet 

Tolkförmedling Väst 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamot och ersättare i 

direktionen för Tolkförmedling Väst för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026: 

Ledamot: 

Peter Söderlund (L) 

Ersättare:    

Bodil Olsson (M) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till direktionen för 

kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 

Beslut delges 

Vald ledamot och ersättare 

Tolkförmedling Väst 

___________________ 
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 Dnr 2022-000321 11 

KF § 183 Val av ledamot och ersättare till 

direktionen för Skaraborgs 

kommunalförbund 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamot och ersättare i 

direktionen för Skaraborgs kommunalförbund för tiden 1 januari 2023 - 31 december 

2026: 

Ledamot: 

Jan Hanna (S) 

Ersättare:    

Åse Nicklasson (SD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare i direktionen för Skaraborgs 

kommunalförbund. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Lindström (SD) föreslår att Åse Nicklasson (SD) ska väljas till ersättare i direktionen för 

Skaraborgs kommunalförbund.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot Ulf Lindströms (SD) förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt Ulf Lindströms (SD) förslag. 

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 

Protokolljusterarna Anna-Karin Johansson (C) och Per-Olof Andersson (M) utses till 

rösträknare tillsammans med kommunsekreterare Josefin Karlsson. 

Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande lägger 

därefter efter upprop sina valsedlar i en valurna.  

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 35 stycken. Samtliga valsedlar är giltiga. Med 12 röster för Åse 

Nicklasson (SD), 11 röster för Mikael Faleke (M) och 12 blanka röster finner ordföranden 
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att kommunfullmäktige beslutar att välja Åse Nicklasson (SD) till ersättare i direktionen för 

Skaraborgs kommunalförbund.  

Beslut delges 

Vald ledamot och ersättare 

Skaraborgs kommunalförbund 

___________________ 
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 Dnr 2022-000298 11 

KF § 184 Ordningsföljd för inkallande av ersättare 

för frånvarande ledamöter i kommunens 

styrelse och nämnder, inkallelseordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att följande regler ska gälla vid inkallande av ersättare i Tibro 

kommuns styrelse och nämnder: 

För ledamot tillhörande nedanstående parti inträder ersättare i nedan angivna ordning 

S S, L, C, M, KD, V, SD  

C C, S, L, KD, M, V, SD 

L L, C, S, M, KD, SD, V 

M M, KD, L, S, V, C, SD 

KD KD, M, L, S, V, C, SD 

SD SD, KD, S, L, C, V, M 

V  

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska besluta om i vilken ordning ersättare ska kallas in för frånvarande 

ledamöter i styrelser och nämnder. 

Vid dagens sammanträde finns inte något förslag på ordningsföljd från Vänsterpartiet.  

Beslut delges 

Samtliga partier i kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2022-000337 08 

KF § 185 Motion om att öppna en ny 

förskoleavdelning i Fagersanna 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet 

En motion om att öppna en ny förskoleavdelning Fagersanna har inkommit från Mikael 

Faleke (M) och Maria Marić (KD).  

Beslutsunderlag 

Motion om att öppna en ny förskoleavdelning i Fagersanna, 2022-11-21 

___________________ 

 



 Sida 68 (70) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-11-28  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

PER-OLOF ANDERSSON 

 

Ann Margareta Ohlsson 

 

ANNA-KARIN JOHANSSON 

 

 
   

 Dnr 2022-000341 08 

KF § 186 Anmälan av interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Rolf 

Eriksson (S) om hur pengarna till 

arbetsmarknadsåtgärder har använts 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas.  

Ärendet 

Mikael Faleke (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsen ordförande Rolf 

Eriksson (S) om hur pengarna till arbetsmarknadsåtgärder har använts. 

Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om hur pengarna till 

arbetsmarknadsåtgärder har använts, 2022-11-24 

___________________ 
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 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-11-28  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

PER-OLOF ANDERSSON 

 

Ann Margareta Ohlsson 

 

ANNA-KARIN JOHANSSON 

 

 
   

 Dnr 2022-000330 11 

KF § 187 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige och ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Leif Widsings (SD) avsägelse av uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige 

och ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, 

att begära röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län avseende Leif 

Widsings (SD) entledigande från kommunfullmäktige, 

att välja Kristian Johansson (SD) till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.  

Ärendet 

Leif Widsing (SD) har lämnat in avsägelse av sina uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige och ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2022-11-08 

Beslut delges 

Leif Widsing 

Kristian Johansson 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-11-28  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

PER-OLOF ANDERSSON 

 

Ann Margareta Ohlsson 

 

ANNA-KARIN JOHANSSON 

 

 
   

 Dnr 2022-000010 000 

KF § 188 Skrivelser och meddelanden 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisade skrivelser.  

Ärendet 

Följande skrivelser redovisas:  

Länsstyrelsen Västra Götalands län Tillsynsprotokoll - Inspektion av överförmyndaren i 

Tibro kommun avseende verksamhetsåret 2021, 2022-10-17  

Delårsrapport 2022 för Miljösamverkan östra Skaraborg 

Beslut delges 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

___________________ 

 



 

Undertecknat av följande personer

PER-OLOF 
ANDERSSON
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-12-02 08:29:50

Transaktionsidentitet: FAF39E606933FF542521E3CEFC00675727B220A1F3

Ann Margareta 
Ohlsson
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-12-02 14:30:05

Transaktionsidentitet: C6C1359DD48DD03A433FDFCBF8B626B9BBCBFA877E

ANNA-KARIN 
JOHANSSON
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-12-05 00:12:44

Transaktionsidentitet: 3EBCC572A280F6EE040B74C16DD0F57F43EB429D34

JOSEFIN 
KARLSSON
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-12-05 08:50:25

Transaktionsidentitet: D10DB30F4514EE135D2B2DDDDFB90D81F1F189A036

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 



 

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Tibro kommun

Organisationsnr: 212000-1660

E-post: kommun@tibro.se

Hemsida: www.tibro.se

© Visma Consulting

 


	KF § 142 Upprop på kommunfullmäktige
	KF § 143 Val av protokolljusterare
	Beslut

	KF § 144 Godkännande av dagordning
	Beslut

	KF § 145 Allmänhetens frågestund 2022
	KF § 146 Höjning av taxa för vatten och avlopp, VA-taxa 2023
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 147 Överföring av medel ur 2022 års investeringsbudget till 2023
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 148 Revidering av indikator för strategiska mål Tibro kommun
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 149 Budget 2023 - Tibro kommun
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 150 Utbetalning av partistöd 2023
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 151 Svar på motion om att införa ett idrottsråd i Tibro
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 152 Svar på motion om idrottsskola
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 153 Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 154 Ny förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 155 Nya avfallsföreskrifter för medlemskommunerna i Avfall och Återvinning Skaraborg, AÅS
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 156 Frister för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 157 Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 158 Val av revisorer samt ordförande och vice ordförande
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 159 Val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 160 Val av socialnämnd samt ordförande och vice ordförande
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 161 Val av barn- och utbildningsnämnd samt ordförande och vice ordförande
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 162 Val av byggnads- och trafiknämnd samt ordförande och vice ordförande
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 163 Val av kultur- och fritidsnämnd samt ordförande och vice ordförande
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 164 Val av samhällsbyggnadsnämnd samt ordförande och vice ordförande
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 165 Val av valnämnd samt ordförande och vice ordförande
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 166 Val av ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 167 Val av en ledamot och en ersättare till Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg (DKR) 2023-2026
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 168 Val av överförmyndare och ersättare
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 169 Val av representant i samordningsförbundet Skaraborg
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 170 Val av gode män vid lantmäteriförrättningar
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 171 Val av styrelserepresentanter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i Tibro Energi AB
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 172 Val av lekmannarevisor samt ersättare till Tibro Energi AB
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 173 Val av styrelserepresentanter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i Tibro Elnät AB
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 174 Val av lekmannarevisor samt ersättare till Tibro Elnät AB
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 175 Val av styrelserepresentanter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i AB Tibrobyggen
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 176 Val av lekmannarevisor samt ersättare till AB Tibrobyggen
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 177 Val av ledamot och ersättare i direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 178 Val av revisor till kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 179 Val av ledamot och ersättare i direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 180 Val av ledamöter och ersättare i direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 181 Val av ledamöter och ersättare i Miljönämnden Östra Skaraborg
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 182 Val av ledamot och ersättare till direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 183 Val av ledamot och ersättare till direktionen för Skaraborgs kommunalförbund
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 184 Ordningsföljd för inkallande av ersättare för frånvarande ledamöter i kommunens styrelse och nämnder, inkallelseordning
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges

	KF § 185 Motion om att öppna en ny förskoleavdelning i Fagersanna
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	KF § 186 Anmälan av interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om hur pengarna till arbetsmarknadsåtgärder har använts
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	KF § 187 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	KF § 188 Skrivelser och meddelanden 2022
	Beslut
	Ärendet
	Beslut delges


		2022-12-05T08:51:07+0100
	Ciceron DoÄ




