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 Dnr 2021-000003 000 

KS § 181 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Maria Marić (KD) att justera dagens protokoll.  

___________________ 

 



 Sida 5 (39) 

 Kommunstyrelsen 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-12-07  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

(210509 10.23) ROLF GUNNAR ERIKSSON - 

Mobilt BankID 

(211109 14.05) MARIA MARIC - Mobilt BankID 

 
 

 Dnr 2021-000004 000 

KS § 182 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000291 04 

KS § 183 Tilläggsanslag till investeringsbudgeten 

2021 för VA-verksamheten 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja tilläggsanslag om 700 000 kronor i 2021 års investeringsbudget för ledningsnät 

Fagersanna, 

att bevilja tilläggsanslag om 700 000 kronor i 2021 års investeringsbudget för 

pumpstationer Fagersanna, 

att bevilja tilläggsanslag om 750 000 kronor i 2021 års investeringsbudget för Karlshaga 

vattenverk.  

Ärendet 

Under våren 2021 uppstod en akut skada på en ledning i Fagersanna. Skadan innebar att 

ett större utbytesarbete på ledningsnätet i Fagersanna behövde utföras och cirka 240 

meter nya ledningar har nu lagts för att ersätta den skadade sträckan. Detta arbete var 

inte inplanerat och var heller inte upptaget i investeringsbudgeten. Kostnaden för denna 

investering beräknas uppgå till 700 000 kronor. 

Under våren och sommaren 2021 har även ett större renoveringsarbete startats upp med 

utbyte av styrskåp och kommunikation till driftavdelningens övervakningssystem på 

pumpstationerna i Fagersanna. Detta arbete har blivit mer omfattande än planerat och bör 

därför bokföras som en investering, eftersom befintlig utrustning blir utbytt till nytt. Vissa 

pumpar på stationerna har bytts ut till helt nya pumpar. Kostnaden för denna investering 

beräknas uppgå till 700 000 kronor.  

Under 2021 har även en större upprustning på den kommunala vattentäkten Karlshaga 

genomförts. Området har iordningställts och uppfyller nu de krav som kommunen har i sin 

vattendom. Samtidigt har driftavdelningen förberett för att området ska omgärdas med ett 

nytt staket. Arbetet inklusive uppsättning av ett nytt staket bör tas upp som en investering. 

Kostnaden förväntas uppgå till 750 000 kronor. 

Samtliga tre arbeten är följaktligen att betrakta som investeringar och bör därmed också 

bokföras som investeringar. För att kunna lägga upp arbetena som investeringar i 

investeringsbudgeten anhåller samhällsbyggnadsnämnden om investeringsmedel för 

dessa ändamål.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-16 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-08 § 93 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-11-04  

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000171 17 

KS § 184 Handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet och räddningstjänst inom 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta de kapitel och underkapitel som gäller för Tibro kommun i handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet och räddningstjänst inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg.  

Dessa kapitel och underkapitel är; 2.5, 3.5, 4.1.5, 4.4.4, 4.4.4.1, 4.4.4.2, 4.5.4, 4.6.4, 

4.6.4.1, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4, 4.6.4.5, 4.6.4.6, 4.7.4, 5.5, 6.5, 7 rubrik Tibro kommun, 

7.2.5, 7.4.5, 9.5. 

att underkapitel 4.4.4.2 antas under förutsättning att det justeras så att det gäller Tibro 

kommun,  

att handlingsprogrammet ska gälla från och med 2022-01-01.  

Ärendet 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) (LSO) ska varje kommun eller, i 

förekommande fall, kommunalförbund, ha ett handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet och ett handlingsprogram för räddningstjänst. De två handlingsprogrammen 

slås ofta samman till ett gemensamt handlingsprogram, vilket också har gjorts för 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, och tillhörande 

medlemskommuner 

RÖS har nu tagit fram ett förslag på handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Förändringarna i 

handlingsprogrammet är föranledda av lagändringar i LSO, vilka trädde i kraft 2021-01-01 

samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nya föreskrift och allmänna 

råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet och räddningstjänst (MSBF 2021: 1). 

Syftet med handlingsprogrammet är att det ska fungera som styrdokument för 

medlemskommunerna och räddningstjänstförbundet, men syftar också till att informera 

allmänheten och utgöra ett tillsynsunderlag för andra myndigheter. Handlingsprogrammet 

anger de övergripande målen, vilka sedan bryts ner till årliga verksamhetsmål i förbundets 

verksamhetsplan. Vidare redovisas förbundets samlade riskbild, hur den förebyggande 

verksamheten är ordnad och planeras samt vilken förmåga förbundet har för att 

genomföra räddningsinsatser. 
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Arbetet med handlingsprogrammet har samordnats mellan förbundet och 

medlemskommunerna genom att förbundet bland annat har samordnat arbetet och skapat 

ett gemensamt handlingsprogram. Respektive medlemskommun har genom 

säkerhetssamordnare eller motsvarande funktion skrivit de delar som ligger inom 

medlemskommunernas ansvarsområde. 

Handlingsprogrammet har också remitterats till berörda kommuner, myndigheter och 

övriga organisationer. Inkomna yttranden och bemötande av dessa beskrivs i 

samrådsredogörelse gällande handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg och tillhörande 

medlemskommuner. 

Tibro kommun ska fatta beslut om de kapitel och underkapitel i handlingsprogrammet som 

gäller just för Tibro kommun. Dessa beskrivs utförligare i beslutsunderlaget 

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst inom 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg - Tibro kommun. Övriga delar i handlingsprogrammet 

beslutar direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg om. Under respektive kapitel 

och underkapitel kommer en hänvisning till kommunens beslut att läggas till. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Faleke (M) föreslår en extra beslutssats enligt följande: 

att underkapitel 4.4.4.2 antas under förutsättning att det justeras så att det gäller Tibro 

kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden prövar Mikael Falekes (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt förslaget.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-16 

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst inom 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg - Tibro kommun 

Samrådsredogörelse gällande handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg och tillhörande 

medlemskommuner 

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst inom 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
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Beslut delges 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Säkerhetschef 

___________________ 
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 Dnr 2021-000247 08 

KS § 185 Svar på remiss - Beredskapsplan för civilt 

försvar Västra Götalands län 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Remissvar från Tibro kommun gällande 

beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland, daterat 2021-11-15.  

Ärendet 

Länsstyrelsen Västra Götalands län har skickat ett första utkast till länets beredskapsplan 

för civilt försvar på remiss till samtliga kommuner i länet. Syftet med planen är att den ska 

vara inriktande, vägledande och stödjande för kommunerna i deras fortsatta planläggning. 

Den ska även vara ett stöd för myndigheter med anknytning till länet.  

Tibro kommuns säkerhetschef gör bedömningen att underlaget väl kommer bidra till en 

likriktad struktur för kvalitet bland länets olika aktörer i deras arbete med planläggning av 

civilt försvar. 

Länsstyrelsen påpekar även att planen kommer revideras löpande, där detta första utkast 

är att ses som ett uppstartsdokument.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-15 

Remissvar från Tibro kommun gällande beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland, 

2021-11-15 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Svar på underremiss – Beredskapsplan för civilt 

försvar Västra Götaland, 2021-11-04  

Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland  

Beslut delges 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Säkerhetschef 

___________________ 
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 Dnr 2021-000010 08 

KS § 186 Svar på motion om kamerabevakning vid 

Nyboskolan 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen, 

att anse den utredning som föreslås i motionen redan vara genomförd och att ytterligare 

utredning i frågan därmed inte ska göras med anledning av motionen.  

Ärendet 

En motion om kameraövervakning vid Nyboskolan har inkommit från Åse Nicklasson (SD) 

och Thomas Morell (SD). Motionärerna skriver bland annat att de allt oftare får uppgifter 

om bråk och hot vid Nyboskolan och menar att kameraövervakning i skolans allmänna 

utrymmen samt skolgården minimerar risken för hot och misshandel. 

Motionärerna föreslår därför följande: 

- att berörda förvaltningar får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att 

kameraövervaka öppna och allmänna ytor på Nyboskolan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-02 § 9 att överlämna motionen till 

barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunledningskontoret 

för beredning.  

Samhällsbyggnadsnämnden svarar bland annat att de 2021-04-12 § 33 beslutade att 

installera övervakningskameror i Sporthallen. Dessa kameror kommer vara i drift när det 

inte pågår någon verksamhet i byggnaden. Nämnden anser att en utvärdering av det 

projektet bör genomföras innan fortsatt utbyggnad av kameror kan ske på fler kommunala 

fastigheter. Detta för att bland annat se om skadegörelsen och antalet inbrott minskat 

samt om trygghetskänslan för de som arbetar i anläggningen har ökat.  

Barn- och utbildningsnämnden svarar bland annat att alla elever, studerande och 

medarbetare ska ha en god arbetsmiljö och känna sig trygga och säkra i sin skola och på 

sin arbetsplats. Därför måste situationer där hot och våld, bränder, stölder och liknande 

förekommer tas på allvar och motverkas med ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete, där 

kamerabevakning kan vara ett verktyg efter att skolan har vidtagit andra åtgärder som inte 

visat sig vara tillräckliga. 

Därtill svarar nämnden att en skola måste ha ett berättigat syfte för att få kamerabevaka. 

Det kan till exempel vara för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet 
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på en brottsutsatt plats. Skolan måste även ha undersökt andra alternativ. Vid 

kamerabevakning ska även en intresseavvägning av bevakningsintresset gentemot 

integritetsintresset göras. Barn anses ha ett särskilt stort integritetsintresse.  

Alla bevakningskameror som används i skolverksamhet, såväl kommunal som privat, och 

som filmar en plats dit allmänheten har tillträde är tillståndspliktiga. Som allmänna 

utrymmen på en skola räknas skolgårdar, huvudentréer och vägen fram till 

rektorsexpeditionen. För icke allmänna ytor behövs inget tillstånd. Där ansvarar 

huvudmannen istället själv för att man följer reglerna i dataskyddsförordningen och 

kamerabevakningslagen.  

Kommunledningskontoret bedömer att, om kamerabevakning ska ske, bör en särskild 

organisation skapas inom skolan för att kontinuerligt kontrollera att 

dataskyddsförordningen följs. Detta kan bli svårt med nuvarande resurser inom skolan. 

Vid kamerabevakning av platser dit allmänheten inte har tillträde måste även samråd ske 

med kommunens dataskyddsombud.  

Kommunledningskontoret har även samrått med jurist och ansvariga myndigheter, vilka 

samtliga bedömer att tillstånd för kamerabevakning rent generellt i skolor inte kan ske 

utan ett noggrant grundligt arbete för att bedöma lagligheten i varje enskilt fall.       

Som ytterligare referens till komplexiteten med kamerabevakning i skolmiljö finns flera 

domar inom bland annat Stockholmsområdet där Högsta Förvaltningsdomstolen fann att 

kameraövervakning av korridorer och uppehållsrum/ samlingsplatser under skoltid stred 

mot dåvarande personuppgiftslagen, (som numera har ersatts av 

dataskyddsförordningen).    

Sammanfattningsvis kan sägas att kamerabevakning i skolmiljö är en komplex fråga och 

ses generellt som ett verktyg först efter att skolan har vidtagit andra åtgärder som inte har 

visat sig vara tillräckliga. Kommunledningskontorets bedömning är att det säkerhetsarbete 

som redan genomförs i kommunen är tillräckligt och att ett behov av kameraövervakning 

därmed inte föreligger på Nyboskolan i nuläget. Sedan sommaren 2021 finns även en 

EST-grupp (Effektiv Samordning för Trygghet) där bland annat representanter för samtliga 

förvaltningar i kommunen ingår. Gruppen jobbar med ett riktat aktivt förebyggande 

säkerhetsarbete, i syfte att effektivare kunna identifiera problematik och områden för att 

tidigare än idag kunna störa problembilden samt sätta in ”akuta” åtgärder i det korta 

perspektivet. 

Kommunledningskontoret anser också, liksom samhällsbyggnadsnämnden, att en 

utvärdering av projektet med övervakningskameror i Sporthallen bör genomföras innan 

fortsatt utbyggnad av kameror kan ske på fler kommunala fastigheter. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen ska avslås. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Hanna (S), med instämmande av Åse Nicklasson (SD), Mikael Faleke (M) och Per-

Olof Andersson (M) föreslår bifall till motionen samt att anse den utredning som föreslås i 

motionen redan vara genomförd och att ytterligare utredning i frågan därmed inte ska 

göras med anledning av motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Jan Hannas (S) förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan Hannas (S) förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-04 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-09-14 § 74 

Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-06-28 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-06 § 72 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-08-30 

Motion om kameraövervakning vid Nyboskolan, 2021-01-10  

Beslut delges 

Motionärerna 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Säkerhetschef 

___________________ 
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 Dnr 2021-000244 08 

KS § 187 Svar på motion om policy och riktlinje 

angående kamerabevakning 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen, 

att Tibro kommuns säkerhetschef får i uppdrag att arbeta fram styrdokument för 

kamerabevakning. Arbetet ska vara genomfört senast 2022-12-31.  

Ärendet 

En motion om policy och riktlinje angående kamerabevakning har inkommit från Ulf 

Lindström (SD). Motionären skriver att kamerabevakning regleras i 

kamerabevakningslagen, men att det även finns andra lagrum att ta hänsyn till. För att 

inte riskera att agera motstridigt till dessa lagar anser motionären att det behövs en policy 

och en riktlinje för kamerabevakning i Tibro kommun som förvaltningen kan förhålla sig till. 

Motionären föreslår därför följande: 

- att en sådan policy och riktlinje som är kommunövergripande tas fram.  

- att, om det uppstår någon form av problem att ta fram en sådan 

kommunövergripande policy och riktlinje, skall utredande tjänsteperson arbeta 

fram annat förslag som ligger som svar på denna motion. 

Kommunstyrelsens ordförande har, på delegation av kommunstyrelsen, beslutat att 

överlämna motionen till kommunledningskontoret, säkerhetschefen, för beredning. För att 

säkerställa att gällande lagar och föreskrifter runt kamerabevakning efterlevs bör 

styrdokument för detta tas fram innan några beslut om kamerabevakning i kommunen kan 

fattas. Tibro kommuns säkerhetschef, i samverkan med kommunjuristen, föreslås vara 

ansvarig för framtagandet av styrdokumenten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-01 

Motion om policy och riktlinje angående kamerabevakning, 2021-09-24  

Beslut delges 

Säkerhetschef 

___________________ 
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 Dnr 2021-000011 08 

KS § 188 Svar på motion om resursskola 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen om resursskola, 

att anse de utredningar som föreslås i motionen redan vara genomförda och att ytterligare 

utredning i frågan därmed inte ska göras med anledning av motionen.  

Ärendet 

En motion om resursskola har inkommit från Åse Nicklasson (SD), Kristoffer By (SD) och 

Ulf Lindström (SD). Motionärerna skriver bland annat att det finns elever som av olika 

orsaker ligger efter och inte kommer att få godkända betyg samt att en svår grupp att 

hantera är de utåtagerande eleverna. Motionärerna menar att en så kallad resursskola för 

utåtagerande elever skulle gynna alla och även vara en kraftfull signal till de som befinner 

sig i farozonen. I en sådan skola skulle dessa elever få möjlighet att få extra stöd och 

anpassningar. 

Motionärerna föreslår därför följande: 

- Att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda vad kostnaden skulle bli för att 

upprätta en resursskola och presentera detta för kommunstyrelsen.  

- Att förvaltningen får uppdrag att skyndsamt utreda var det är lämpligt att placera 

en resursskola och presentera detta för kommunstyrelsen.  

- Att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda hur rektorer och lärare ser på 

möjligheten att placera vissa elever på en resursskola och presentera detta för 

kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-02 § 8 att överlämna motionen till 

barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsförvaltningen har 

genomfört de tre föreslagna utredningarna i motionen och redovisat dem för nämnden.  

Utredningen av kostnaden för att upprätta en resursskola visar att kostnaderna är svåra 

att beräkna. Kostnaderna beror bland annat på resursskolans inriktning, elevernas antal 

och behov, lärartäthet och lärarkompetens med specialpedagogisk inriktning. Kostnader 

för lokaler ökar om valet av lokaler ligger utanför ordinarie skolas område.   

Vad gäller placeringen av en resursskola, så ökar behovet att placeras i särskild 

undervisningsgrupp oftast med åldern. Ju högre upp i åldrarna eleverna kommer desto 
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mer ökar behovet av ämnesspecifik kompetens samt behov av undervisning i ämnessalar. 

Detta innebär att en resursskola bör placeras nära kommunens 7-9 skola. 

Den tredje utredningen, om rektorernas och lärarnas synpunkter, visar att varje rektor har 

möjlighet att skapa sin skolas inre organisation och att starta en resursskola därmed är en 

fråga för rektor och förvaltning. Rektorerna vid Tibros grundskolor möjliggör en 

inkluderande skolmiljö genom att förstärka olika delar i sin organisation, till exempel 

genom resursenheter nära den ordinarie klassen, två lärare i klassrummet och 

specialpedagoger anställda på varje skola. Dessa åtgärder bedöms gynnsamma för alla 

elever och stärker det främjande och förebyggande arbetet. 

Barn- och utbildningsnämnden svarar vidare att det i dagsläget finns en gemensam 

verksamhet, en autismgrupp lokaliserad på Baggeboskolan, men att huvudprincipen för 

elever i behov av särskilt stöd är att de ska få den hjälp de behöver inom den elevgrupp 

de tillhör. Särskild undervisningsgrupp är en stödform som endast undantagsvis ska 

användas och då för så kort tid som möjligt. Nämnden menar att att ta resurser från 

skolan att använda till en ny enhet inte höjer kvalitén på skolan och att det inte heller 

säkrar en inkluderande skola. Nämnden ser därför inget behov av en resursskola i 

dagsläget. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska 

anses besvarad med hänvisning till de utredningar som har gjorts. Enligt Tibro kommuns 

Riktlinje för beredning av motioner och medborgarförslag ska begreppet ”att anse 

motionen besvarad” användas om nämnden anser att förslaget i motionen ligger helt i linje 

med ett arbete eller utredning som redan pågår. Det vill säga ett arbete som pågår 

alternativt skulle ha gjorts oavsett om motionen hade lämnats in eller inte. Under 

kommunledningskontorets beredning av ärendet framgår det dock att utredningarna 

genomfördes som en följd av att motionen lämnades in. Kommunledningskontoret anser 

därför att begreppet att bifalla motionen är lämpligare i det här fallet. För att det inte ska 

uppstå några tveksamheter kring om bifallet innebär ytterligare utredningar föreslår 

kommunledningskontoret att kommunfullmäktige även ska besluta att utredningarna som 

föreslås i motionen redan är genomförda. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-10-15 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-10-12 § 91 

Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-26 

Motion om resursskola, 2021-01-11   
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Beslut delges 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 

 



 Sida 19 (39) 

 Kommunstyrelsen 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-12-07  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

(210509 10.23) ROLF GUNNAR ERIKSSON - 

Mobilt BankID 

(211109 14.05) MARIA MARIC - Mobilt BankID 

 
 

 Dnr 2021-000264 08 

KS § 189 Svar på motion om utredning av 

Nyboskolan som framtida högstadium  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-16 § 160 att flytta följande 

verksamheter till Fågelviksskolan:  

- grundskola årskurs 7-9 

- grundsärskola årskurs 7-9 

- gymnasieskolans introduktionsprogram 

- kulturskola 

- fritidsgård 

samt att flytten ska påbörjas i slutet av år 2022. 

Reservation 

Maria Marić (KD), Mikael Faleke (M) och Per-Olof Andersson (M) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Maria Marićs (KD) förslag.  

Ärendet 

En motion om utredning av Nyboskolan som framtida högstadium har inkommit från 

Martin Toresson (V). Motionären hänvisar till den genomförda lokalutredningen avseende 

Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor och skriver att flera snäva begränsningar har 

gjorts vad gäller vilka möjliga användningar som skulle beaktas, framförallt gällande 

högstadieskolan i Tibro kommun. De två förslag som har getts i lokalutredningen har 

presenterats i Alternativ O och Alternativ 1, vilket innebär investeringar mellan på 50-150 

miljoner kronor (+/- 25%), och en flytt till Fågelviksgymnasiets gamla lokaler. 

Vänsterpartiet Tibro anser att det saknas flera viktiga underlag för att kunna ta rimliga 

beslut om hur högstadieskolan ska lösa sitt lokalbehov och sitt utbildningsuppdrag i 

framtiden. 

Motionären föreslår därför att, innan fler beslut fattas om högstadiets framtida lokalisering 

och organisering, ska en studie tas fram för vilka kostnader som behövs för att lösa 

skolans långsiktiga pedagogiska arbete i dagens högstadielokaler, med eventuella 

tillbyggnader. Detta bör göras i samma form och anda som Alternativ O och 1 för att 

kunna jämföras med varandra. 
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Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation från kommunstyrelsen att 

överlämna motionen till kommunledningskontoret för beredning. Kommunstyrelsen 

beslutade 2021-11-16 § 160 att flytta följande verksamheter till Fågelviksskolan:  

- grundskola årskurs 7-9 

- grundsärskola årskurs 7-9 

- gymnasieskolans introduktionsprogram 

- kulturskola 

- fritidsgård 

samt att flytten ska påbörjas i slutet av år 2022. 

Eftersom beslutet att flytta grundskola årskurs 7-9 och grundsärskola 7-9 till 

Fågelviksskolan redan har fattats föreslår kommunledningskontoret att motionen ska 

avslås. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Maria Marićs (KD) 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag och att en nej-röst innebär ja till Maria Marićs (KD) förslag. Med åtta 

ja-röster mot tre nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Omröstningsresultat: 

Namn: Ja Nej Avstår 

Jan Hanna (S) X   

Lina Dahm (S) X   

Ann Ohlsson (L) X   

Lena Åberg (L) X   

Anna-Karin Johansson (C) X   

Per-Olof Andersson (M)  X  

Mikael Faleke (M)  X  
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Maria Marić (KD)  X  

Åse Nicklasson (SD) X   

Marcus Lindström (SD) X   

Rolf Eriksson (S) X   

Totalt: 8 3  

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-17 

Motion om utredning av Nyboskolan som framtida högstadium, 2021-10-14  

Beslut delges 

Motionären 

___________________ 
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 Dnr 2021-000278 08 

KS § 190 Svar på motion om att utreda ny 

högstadieskola  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-16 § 160 att flytta följande 

verksamheter till Fågelviksskolan:  

- grundskola årskurs 7-9 

- grundsärskola årskurs 7-9 

- gymnasieskolans introduktionsprogram 

- kulturskola 

- fritidsgård 

samt att flytten ska påbörjas i slutet av år 2022. 

Reservation 

Mikael Faleke (M), Per-Olof Andersson (M), Maria Marić (KD), Åse Nicklasson (SD) och 

Marcus Lindström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Falekes (M) 

förslag.   

Ärendet 

En motion om att utreda ny högstadieskola har inkommit från Ann-Britt Danielsson (M), 

Mikael Faleke (M) och Per-Olof Andersson (M). Motionärerna hänvisar till den 

genomförda lokalutredningen avseende Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor och 

skriver att utredningen visar att det är tveksamt om det finns tillräcklig yta för att skapa en 

bra högstadieskola kombinerad med kulturskola, fritidsgård och bibliotek. De skriver 

vidare att det har cirkulerat uppgifter om att en ny högstadieskola skulle kunna bli billigare 

än att bygga om Fågelviksskolan. Motionärerna föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

följande: 

- Att utreda behov av lokalyta för en ny och modern högstadieskola, 

- Att ge förslag till placering av denna skola, 

- Att ta fram en kostnadsuppskattning för skolan, 

- Att i avvaktan på dessa svar inte besluta om flytt av Nyboskolan till 

Fågelviksskolans lokaler. 
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Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation från kommunstyrelsen att 

överlämna motionen till kommunledningskontoret för beredning. Kommunstyrelsen 

beslutade 2021-11-16 § 160 att flytta följande verksamheter till Fågelviksskolan:  

- grundskola årskurs 7-9 

- grundsärskola årskurs 7-9 

- gymnasieskolans introduktionsprogram 

- kulturskola 

- fritidsgård 

samt att flytten ska påbörjas i slutet av år 2022. 

Eftersom beslutet att flytta grundskola årskurs 7-9 och grundsärskola 7-9 till 

Fågelviksskolan redan har fattats föreslår kommunledningskontoret att motionen ska 

avslås. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Åse Nicklasson (SD), föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Mikael Falekes (M) 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag och att en nej-röst innebär ja till Mikael Falekes (M) förslag. Med 

sex ja-röster mot fem nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Omröstningsresultat: 

Namn: Ja Nej Avstår 

Jan Hanna (S) X   

Lina Dahm (S) X   

Ann Ohlsson (L) X   

Lena Åberg (L) X   

Anna-Karin Johansson (C) X   

Per-Olof Andersson (M)  X  

Mikael Faleke (M)  X  
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Maria Marić (KD)  X  

Åse Nicklasson (SD)  X  

Marcus Lindström (SD)  X  

Rolf Eriksson (S) X   

Totalt: 6 5  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-12-02 

Motion om att utreda ny högstadieskola, 2021-11-03   

Beslut delges 

Motionärerna  

___________________ 
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 Dnr 2021-000243 08 

KS § 191 Svar på motion om att skydda våra äldre 

bättre 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen, 

att socialnämnden får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att tillfälligt omplacera 

icke vaccinerad personal inom socialförvaltningens verksamheter,  

att uppdraget ska redovisas till socialnämnden under första kvartalet 2022. 

Socialnämnden har därefter även att fatta de beslut som krävs i frågan.    

Ärendet 

En motion om att skydda våra äldre bättre har inkommit från Mikael Faleke (M). 

Motionären skriver bland annat att spridningen av Covid-19 nu tar ny fart och att 

Folkhälsomyndigheten konstaterar att smittan tar sig in på fler och fler äldreboenden. 

Motionären skriver vidare att det är allvarligt om man inte kan känna sig trygg, utan 

riskerar att smittas av en potentiellt dödlig sjukdom när man har insatser från Tibro 

kommun och föreslår därför följande: 

- att fortsätta uppmuntra all personal att vaccinera sig,  

- att skyndsamt undersöka möjligheten att tillfälligt omplacera icke vaccinerade så 

att de inte jobbar brukarnära inom socialförvaltningens verksamheter. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-09-30 att överlämna motionen till 

socialnämnden för beredning. Nämnden svarar att de anser att det är en självklarhet att 

fortsätta uppmuntra och möjliggöra för personal att vaccinera sig. 

Nämnden är också positiv till att undersöka möjligheten att tillfälligt omplacera icke 

vaccinerad personal, eftersom det är en väldigt aktuell fråga. En sådan undersökning 

skulle innebära belysning av fakta, lagkrav, andra myndigheters rekommendationer samt 

en omvärldsbevakning. Detta för att utröna för- och nackdelar med förslaget, 

konsekvenser samt om är möjligt att genomföra. Socialnämnden föreslår därför 

kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Hanna (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.    
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-25 

Socialnämndens protokoll 2021-11-22 § 141 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-11-10 

Motion om att skydda våra äldre bättre, 2021-09-24   

Beslut delges 

Socialnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2021-000123 08 

KS § 192 Svar på medborgarförslag om 

ställplats/parkering för husbilar i Tibro 

kommun  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla medborgarförslaget om ställplats/parkering för husbilar i Tibro kommun, 

att kostnaden för projektet finansieras genom samhällsbyggnadsnämndens post om 

500 000 kronor för projektet ”Ånaplan inklusive ställplats husbilar” i investeringsbudgeten 

för år 2022.  

Ärendet 

Ett medborgarförslag om ställplats/parkering för husbilar i Tibro kommun har inkommit till 

kommunen. 

Förslagsställarna skriver att kommunen, genom att anlägga ställplatser/parkeringar för 

husbilar, kan göra det möjligt för turister och besökande till fritidsanläggningar med mera 

att kunna stanna och upptäcka vår fina kommun. De skriver vidare att de flesta kommuner 

idag har ställplatser och föreslår ställplatser vid bland annat stenbron över Tidan, med 

några platser vid västra brofästet samt några platser på grusparkeringen utmed 

Källtorpsvägen, på parkeringarna i Rankås, sportparken, Bråbacka hamn och 

vildmarkscampingen vid Hultet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-25 § 109 att överlämna 

medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och 

kommunledningskontoret, Tillväxt Tibro, för beredning. Berörda beredningsinstanser har 

samverkat i ärendet och är positiva till att det anläggs ställplatser i kommunen, då det till 

exempel kan gynna besöksnäringen och är en bra service när föreningslivet anordnar 

cuper och tävlingar av olika slag. 

Samhällsbyggnadsnämnden svarar också att kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 

500 000 kronor för projektet ”Ånaplan inklusive ställplats husbilar” i investeringsbudgeten 

för 2022. Nämnden avser att under hösten 2021 och tidig vår 2022 projektera och därefter 

anlägga ställplats/ställplatser. Lokaliseringen kommer att samrådas med kultur- och 

fritidsförvaltningen samt Tillväxt Tibro. Nivån vad gäller faciliteter, såsom tillgång till 

hygienanläggning, eventuell möjlighet till tömning av tank och så vidare kommer att styras 

av de tillgängliga ekonomiska medlen. Nämnden skriver också att önskemål även har 
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inkommit från Tibro handel om en samverkan kring ställplatser i centrala Tibro och att den 

frågan också kommer att beaktas i kommande projektering.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-04 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-11-01 § 62 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-06 § 74 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-08-30 

Medborgarförslag om ställplats/parkering för husbilar i Tibro kommun, 2021-04-13 

Beslut delges 

Förslagsställaren 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Näringslivschef 

___________________ 
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 Dnr 2021-000298 29 

KS § 193 Avsiktsförklaring mellan Tibro kommun 

och Olinsgymnasiet i Skara AB avseende 

lokaler för Olinsgymnasiets planerade 

verksamhet i Tibro kommun  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslaget till avsiktsförklaring, daterad 2021-11-24, mellan Tibro kommun 

och Olinsgymnasiet i Skara AB avseende lokaler för Olinsgymnasiets planerade 

verksamhet i Tibro kommun, 

att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.  

Reservation 

Mikael Faleke (M), Per-Olof Andersson (M), Maria Marić (KD), Åse Nicklasson (SD) och 

Marcus Lindström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Per-Olof Anderssons (M) 

förslag.   

Ärendet 

Olinsgymnasiet har under våren 2021 redovisat sina planer för en planerad etablering av 

gymnasieverksamhet i Tibro kommun. Planerna innebär att en ansökan om tillstånd att 

bedriva gymnasieverksamhet i Tibro ska lämnas till Skolinspektionen i början av 2022 

med ett förväntat beslut i september samma år. Om Skolinspektionen beviljar tillstånd är 

avsikten att påbörja verksamheten för årskurs 1 höstterminen 2023. Olinsgymnasiets 

lokalbehov ökar andra verksamhetsåret (2024/2025) då både antalet elever och behovet 

av lokaler för praktiska moment i yrkesprogrammens kurser ökar.  

Olinsgymnasiet har vänt sig till Tibro kommun för att hitta lokallösningar vad gäller skolans 

verksamhet inklusive lokaler för yrkesprogrammens praktiska moment och vissa särskilda 

lokaler för till exempel idrottsspecialiseringar. Med anledning härav har förslag till 

avsiktsförklaring arbetats fram genom dialog mellan kommunen och Olinsgymnasiet samt 

att en oberoende värdering av fastigetsdelarna har genomförts. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Olof Andersson (M) föreslår i första hand avslag till förslaget till avsiktsförklaring och i 

andra hand följande förslag: 

- att paragraf 6 ska strykas 
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- ett tillägg i avtalet om att ombyggnationen inte får störa kvalitén på undervisningen 

som bedrivs parallellt, varken med störande ljud eller ur säkerhetssynpunkt. 

Arbetsmiljön måste vara god och säker både för elever och personal. 

Jan Hanna (S), Anna-Karin Johansson (C) och Ann Ohlsson (L) föreslår bifall till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Per-Olof 

Anderssons (M) förslag om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag och att en nej-röst innebär ja till Per-Olof Anderssons (M) förslag. 

Med sex ja-röster mot fem nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstningsresultat: 

Namn: Ja Nej Avstår 

Jan Hanna (S) X   

Lina Dahm (S) X   

Ann Ohlsson (L) X   

Lena Åberg (L) X   

Anna-Karin Johansson (C) X   

Per-Olof Andersson (M)  X  

Mikael Faleke (M)  X  

Maria Marić (KD)  X  

Åse Nicklasson (SD)  X  

Marcus Lindström (SD)  X  

Rolf Eriksson (S) X   

Totalt: 6 5  
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Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Per-Olof 

Anderssons (M) förslag om att paragraf 6 ska strykas och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag och att en nej-röst innebär ja till Per-Olof Anderssons (M) förslag. 

Med sex ja-röster mot fem nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstningsresultat: 

Namn: Ja Nej Avstår 

Jan Hanna (S) X   

Lina Dahm (S) X   

Ann Ohlsson (L) X   

Lena Åberg (L) X   

Anna-Karin Johansson (C) X   

Per-Olof Andersson (M)  X  

Mikael Faleke (M)  X  

Maria Marić (KD)  X  

Åse Nicklasson (SD)  X  

Marcus Lindström (SD)  X  

Rolf Eriksson (S) X   

Totalt: 6 5  

 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Per-Olof 

Anderssons (M) förslag om tillägg i avtalet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag och att en nej-röst innebär ja till Per-Olof Anderssons (M) förslag. 

Med sex ja-röster mot fem nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag. 
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Omröstningsresultat: 

Namn: Ja Nej Avstår 

Jan Hanna (S) X   

Lina Dahm (S) X   

Ann Ohlsson (L) X   

Lena Åberg (L) X   

Anna-Karin Johansson (C) X   

Per-Olof Andersson (M)  X  

Mikael Faleke (M)  X  

Maria Marić (KD)  X  

Åse Nicklasson (SD)  X  

Marcus Lindström (SD)  X  

Rolf Eriksson (S) X   

Totalt: 6 5  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-12-01 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-29 § 102 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-11-25 

Avsiktsförklaring mellan Tibro kommun och Olinsgymnasiet i Skara AB avseende lokaler 

för Olinsgymnasiets planerade verksamhet i Tibro kommun, 2021-11-24 

Principskiss försäljning del av Nyboskolan 

Värdeutlåtande Fastigheten Tibro Tellus 12 (del av) del 1  

Värdeutlåtande Fastigheten Tibro Tellus 12 (del av) del 2  

Beslut delges 

Olinsgymnasiet i Skara AB 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2021-000236 04 

KS § 194 Borgensförbindelse, regressavtal och 

avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar 

avseende derivat 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Tibro kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 21 februari 2013 

(”Borgensförbindelsen”), vari Tibro kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för 

egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 

gäller samt att Kommuninvest äger företräda Tibro kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

att Tibro kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tibro kommun den 18 

februari 2013, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för 

det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några 

av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

att Tibro kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tibro kommun den 18 

februari 2013, vari Tibro kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 

avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

att utse kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson och ekonomichef Ulf Jansson att för 

Tibro kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.  

Ärendet 

Tibro kommun blev 2013 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. En förutsättning 

för medlemskapet är den borgensförbindelse och de två avtal (”regressavtal” och 

”garantiavtal”) som tecknades vid inträdet. Dessa är giltiga i 10 år efter att de ingicks och 

behöver därför förnyas. Kommuninvest har via advokatfirman Lindahl lämnat instruktion 

för hur kommunen ska bekräfta att borgensförbindelsen och avtalen ska fortsätta att gälla. 

Bekräftelsen innebär inte några nya förpliktelser för Tibro kommun utan avser att det som 

redan gäller, och som krävs för medlemskap, ska fortsätta gälla.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-18 

Skrivelse, Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 
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ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar gällande derivat, Kommuninvest 2021-

09-14  

Beslut delges 

Ekonomichef 

___________________ 
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 Dnr 2021-000005 000 

KS § 195 Information 2021 

Ordförande Rolf Eriksson (S) informerar från  

- möte med Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS 

- möte med Näringslivsrådet  

- möte med Skaraborgs kommunalförbund  

- möte med delregionala kollektivtrafikrådet 

Kommunchef Kristina Lundgren informerar om 

- rekrytering av ny socialchef  

- aktuellt läge i kommunen med anledning av Coronapandemin 

Ann Ohlsson (L) informerar om kommande kommunfullmäktigesammanträde som 

eventuellt kommer att genomföras digitalt.     

___________________ 
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 Dnr 2021-000007 000 

KS § 196 Anmälan av protokoll 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmält protokoll.  

Ärendet 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23 anmäls.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000008 000 

KS § 197 Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälda delegations- och ordförandebeslut.  

Ärendet 

Följande delegations- och ordförandebeslut anmäls: 

Upphävande av vidaredelegation av beslut om anstånd med inbetalning av fordran med 

anledning av Coronapandemin, Dnr 2021-000293.002, 2021-11-16 

Beslut om att avstå att svara på remiss av SOU 2021:78 Slutbetänkande - Börja med 

barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård, Dnr 2021-

000232.77, 2021-11-23 

Beslut om yttrande till förvaltningsrätten i mål 28441-21, Skolinspektionens beslut om 

godkännande av Raoul Wallenbergs-skolorna Skaraborgs AB som huvudman för 

förskoleklass, grundskola och fritidshem i Tibro, Dnr 2021-000054.60, 2021-11-26 

Beslut om parkeringstillstånd, Dnr 2021-000070.002, juli-okt 2021 

Beredning av motion om att utreda ny högstadieskola, Dnr 2021-000278.08, 2021-12-01 

___________________ 
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 Dnr 2021-000015 000 

KS § 198 Skrivelser och meddelanden 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar redovisade skrivelser och meddelanden.  

Ärendet 

Inkomna skrivelser och meddelanden, numrerade 46-48 2021, redovisas.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000006 000 

KS § 199 Ev. brådskande ärenden 

Inga brådskande ärenden.  

___________________ 

 


