
 

 Kommunstyrelsen 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2023-01-10  

 

 Utdragsbestyrkande 

JAN HANNA 

 

ANTO DODIK 

 

JOSEFIN KARLSSON 

 

 
 

Plats och tid Svarvaren, tisdagen den 10 januari 2023 kl 14:00-15:00, ajournering kl. 14:20-
14:25 och 14:30-14:35 

Beslutande Jan Hanna (S), ordförande 
Anto Dodik (S) 
Susanne Johansson (S) 
Jonas Nilsson (S) 
Ann Ohlsson (L) 
Anna-Karin Johansson (C) 
Mikael Faleke (M), §§ 1-3, 5-10, ej § 4 p.g.a. jäv 
Malena Lundberg (M) ersätter Mikael Faleke (M), § 4 
Hampus Borg (M) 
Björn Lagerin (KD) 
Åse Nicklasson (SD), vice ordförande, §§ 1-3, 5-10, ej § 4 p.g.a. jäv 
Towe Ljunggren (SD) ersätter Åse Nicklasson (SD), § 4 
Ulf Lindström (SD) 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare Andreas Dahlborg (L) 
Malena Lundberg (M), tjänstgörande § 4 
Ann-Britt Danielsson (M) 
Maria Marić (KD) 
Marcus Lindström (SD) 
Towe Ljunggren (SD), tjänstgörande § 4 
 

Övriga deltagande Kristina Lundgren, kommunchef 
Josefin Karlsson, kommunsekreterare 
Frida Blomqvist, kanslichef, §§ 4-5 

 
Datum för justering 2023-01-11 

 

Underskrifter Protokollet har justerats med digital signering.   

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-10 

 Josefin Karlsson  

Ordförande   

 Jan Hanna (S)  

Justerare   

 Anto Dodik (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2023-01-10 

Anslagsdatum 2023-01-12 Anslag tas ner 2023-02-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 Josefin Karlsson 
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 Dnr 2023-000002  

KS § 1 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Anto Dodik (S) att justera dagens protokoll.  

___________________ 
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 Dnr 2023-000003  

KS § 2 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000359 002 

KS § 3 Firmatecknare Tibro kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande Jan Hanna utses att, med 

kommunstyrelsens vice ordförande Åse Nicklasson som ersättare, var för sig tillsammans 

med kommunchef Kristina Lundgren eller ekonomichef Ulf Jansson teckna Tibro 

kommuns firma.    

Ärendet 

Tibro kommuns firmatecknare är kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 

vice ordförande som var för sig tecknar kommunens firma tillsammans med kommunchef 

eller ekonomichef. 

I och med att kommunstyrelsen har både ny ordförande och vice ordförande från 2023-01-

01 behöver beslutet om firmatecknare förnyas.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-12-16  

Beslut delges 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens vice ordförande 

Kommunchef 

Ekonomichef  

___________________ 
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 Dnr 2022-000363 108 

KS § 4 Yttrande över överklagan av 

kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28 § 

159 gällande val av kommunstyrelse samt 

ordförande och vice ordförande 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna yttrande i mål 5781-22, daterat 2023-01-03. 

Reservation 

Björn Lagerin (KD), Malena Lundberg (M) och Hampus Borg (M) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Björn Lagerins (KD) förslag. 

Notering 

Mikael Faleke (M) och Åse Nicklasson (SD) deltar inte i handläggningen eller beslutet av 

ärendet på grund av jäv.    

Ärendet 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28 § 159, val av kommunstyrelse samt ordförande 

och vice ordförande, har överklagats. Den klagande har yrkat att beslutet ska upphävas 

och menar att den slutna omröstningen om val av kommunstyrelsens vice ordförande inte 

genomfördes på ett korrekt sätt.  

Förvaltningsrätten i Jönköping avslog 2022-12-21 klagandes yrkande om inhibition 

(inställande av verkställighet av beslutet). 

Förvaltningsrätten har nu bett kommunstyrelsen att yttra sig i målet senast den 12 januari. 

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till yttrande. Genomförandet av den slutna 

omröstningen anses inte strida mot lag eller rättspraxis. Yttrandets inställning är därmed 

att överklagandet ska avslås. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Björn Lagerin (KD) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag, men med 

ändringen att följande meningar tas bort från det tredje stycket på sidan 2 i yttrandet: 

- Att övriga ledamöter såväl som åhörare kunde se hur enskilda ledamöter röstade 

är ett påstående som inte är korrekt. 

- TV-sändningen från fullmäktigesammanträdet, upplagd på kommunens webbplats, 

ger inte stöd för påståendet att någon ledamot redovisade sin röst öppet. 
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Beslutsgång  

Mötet ajourneras mellan kl. 14:20-14:25.  

Ordföranden prövar först kommunledningskontorets förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Ordföranden prövar därefter Björn Lagerins (KD) ändringsförslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2023-01-03 

Yttrande i mål 5781-22, 2023-01-03 

Föreläggande från Förvaltningsrätten i Jönköping, 2022-12-23 

Beslut delges 

Förvaltningsrätten i Jönköping  

___________________ 
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 Dnr 2023-000013  

KS § 5 Val av ledamöter och ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott samt 

ordförande och vice ordförande år 2023-

2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja följande personer till ledamöter och ersättare samt 

ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 1 januari 2023 

- 31 december 2026: 

Ledamöter: 

Jan Hanna (S), ordförande 

Anna-Karin Johansson (C) 

Ann Ohlsson (L) 

Mikael Faleke (M), 

Åse Nicklasson (SD), vice ordförande 

Ersättare: 

Susanne Johansson (S) 

Stefan Grad (C) 

Andreas Dahlborg (L) 

Hampus Borg (M) 

Ulf Lindström (SD) 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott. I 

kommunstyrelsens reglemente står att arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och 

fem ersättare. Av reglementet framgår också att kommunstyrelsens ordförande och vice 

ordförande ska ingå i arbetsutskottet och där ha samma funktioner. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna-Karin Johansson (C) föreslår Jan Hanna (S) och Ann Ohlsson (L) som ledamöter. 

Ann Ohlsson (L) föreslår Anna-Karin Johansson (C) som ledamot. 

Hampus Borg (M) föreslår Mikael Faleke (M) som ledamot. 

Ulf Lindström (SD) föreslår Åse Nicklasson (SD) som ledamot. 
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Anna-Karin Johansson (C) föreslår Jan Hanna (S) som ordförande. 

Ulf Lindström (SD) föreslår Åse Nicklasson (SD) som vice ordförande. 

Anna-Karin Johansson (C) föreslår Stefan Grad (C) och Susanne Johansson (S) som 

ersättare. 

Ann Ohlsson (L) föreslår Andreas Dahlborg (L) som ersättare. 

Mikael Faleke (M) föreslår Hampus Borg (M) som ersättare. 

Åse Nicklasson (SD) föreslår Ulf Lindström (SD) som ersättare.  

Beslutsgång 

Mötet ajourneras mellan kl. 14:30-14:35.  

Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen kan välja föreslagna ledamöter och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen. 

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen kan välja föreslagen ordförande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen kan välja föreslagen vice ordförande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen kan välja föreslagna ersättare och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen. 

Beslutsunderlag 

Valda ledamöter och ersättare 

___________________ 
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 Dnr 2023-000014  

KS § 6 Val av kommunstyrelsens representant 

och ersättare i kommunala 

pensionärsrådet år 2023-2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja följande representant och ersättare till kommunala 

pensionärsrådet år 2023-2026: 

Representant: 

Anna-Karin Johansson (C) 

Ersättare: 

Mikael Faleke (M) 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska välja en representant och en ersättare till kommunala 

pensionärsrådet för mandatperioden 2023-2026. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann Ohlsson (L) föreslår Anna-Karin Johansson (C) som representant. 

Hampus Borg (M) föreslår Mikael Faleke (M) som ersättare. 

Åse Nicklasson (SD) föreslår Ulf Lindström (SD) som ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen kan välja föreslagen representant och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Ordföranden ställer därefter Hampus Borgs (M) förslag mot Åse Nicklassons (SD) förslag 

om ersättare och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hampus Borgs (M) förslag.  

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 

Protokolljusterare Anto Dodik (S) 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.  
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Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 11 stycken. Fem valsedlar är giltiga och sex valsedlar är ogiltiga 

(blanka). Med tre röster för Mikael Faleke (M) och två röster för Ulf Lindström (SD) finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att välja Mikael Faleke (M) som ersättare i 

kommunala pensionärsrådet. 

Beslutsunderlag 

Vald representant och ersättare 

Kommunala pensionärsrådets sekreterare  

___________________ 
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 Dnr 2023-000015  

KS § 7 Val av kommunstyrelsens representant, 

tillika ordförande, samt ersättare i 

tillgänglighetsrådet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja följande representant, tillika ordförande, samt 

ersättare i tillgänglighetsrådet år 2023-2026: 

Representant, tillika ordförande: 

Ann Ohlsson (L) 

Ersättare: 

Mikael Faleke (M) 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska välja en representant, tillika ordförande, samt en ersättare i 

tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-2026.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna-Karin Johansson (C) föreslår Ann Ohlsson (L) som representant, tillika ordförande. 

Hampus Borg (M) föreslår Mikael Faleke (M) som ersättare.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen kan välja föreslagen representant, tillika 

ordförande, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen kan välja föreslagen ersättare och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

Vald representant samt ersättare 

Tillgänglighetsrådets sekreterare 

___________________ 
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 Dnr 2023-000016  

KS § 8 Val av kommunstyrelsens representant, 

tillika ordförande, samt ersättare i 

folkhälsorådet år 2023-2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja följande representant, tillika ordförande, och ersättare 

i folkhälsorådet år 2023-2026: 

Representant, tillika ordförande: 

Jan Hanna (S) 

Ersättare: 

Ann-Britt Danielsson (M) 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska välja en representant, tillika ordförande, och en ersättare i 

folkhälsorådet för mandatperioden 2023-2026. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anto Dodik (S) föreslår Jan Hanna (S) som representant, tillika ordförande. 

Mikael Faleke (M) föreslår Ann-Britt Danielsson (M) som ersättare. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen kan välja föreslagen representant, tillika 

ordförande, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen kan välja föreslagen ersättare och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Beslutsunderlag 

Vald representant och ersättare 

Folkhälsorådets sekreterare 

___________________ 
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 Dnr 2023-000017  

KS § 9 Val av ledamöter i samarbetsorganet Hjo-

Ti-Borg år 2023-2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja följande personer till ledamöter i samarbetsorganet 

Hjo-Ti-Borg år 2023-2026: 

Jan Hanna (S) 

Åse Nicklasson (SD) 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska välja två ledamöter till samarbetsorganet Hjo-Ti-Borg för 

mandatperioden 2023-2026.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Nilsson (S) föreslår Jan Hanna (S) som ledamot. 

Ulf Lindström (SD) föreslår Åse Nicklasson (SD) som ledamot. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja föreslagna ledamöter och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen. 

Beslut delges 

Valda ledamöter     

___________________ 
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 Dnr 2023-000005  

KS § 10 Ev. brådskande ärenden 

Det finns inga brådskande ärenden till dagens sammanträde.      

___________________ 
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