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Tid och plats

Måndagen den 21 september 2020, kl. 18:30 till 19:05 i
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Närvarande

Se närvarolista på sidan 3.

Utses att justera

Egon Gunnarsson (C)
Bengt-Göran Henningsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2020-09-29, kl. 15 .30.
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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens ans lagstavla.
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Protokoll från sammanträde

2020-09-21

Datum då protokollet justerades

2020-09-29

Datum då tillkännagivandet
publiceras

2020-09-30

Datum då publiceringen av
tillkännagivandet upphör

2020-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Amiralen

Underskrift
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Tomas Johansson (C), ordförande
Bengt-Göran Henningsson (S), vice ordförande
Marie-Louise Svensson (M), andre vice ordförande
Barbro Gustafsson (M)
Birgitta Nielsen (V)
Catharina Åslund (M)
Daniel Andersson (M)
Egon Gunnarsson (C)
Eva Pettersson (SD)
Fredrik Almgren (M)
Helene Mohr (C)
Jan Svensson (M)
Jill Schoultz (M)
Jörgen Dimenäs (M)
Kenth Henningsson (S)
Kerstin Johansson (S), ersätts av Conny Svensson (S)
Kristin Skogen (SD)
Maria Malmberg (C)
Maria Radivo i (S)
Niklas Skogen (SD)
Pernilla Jönsson (M)
Peter Lundgren (M), ersätts av Caroline Lundgren (M)
Ralph Lundeli (KD)
Robert Hallin (S)
Sophie Sundquist (M)
Tobias Wallin (M)
Yvonne Mossberg (S)

Cat·oiine Lundgren (M) ersätter Peter Lundgren (M)
Conny Svensson (S) ersätter Kerstin Johansson (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Övriga

Elin Mellberg, t.f. kanslichef

Justerare
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Ärendelista
§ 65

Val av representant till Samordningsförbundet
skaraborg för perioden 2021 -2022.

Ks 2020/208

§ 66

Entledigande av Jan Därnemyr som ersättare i
kommunfullmäktige och ledamot i valberedningen

Ks 2020/242

§ 67

Fyllnadsval av ledamot i Essunga kommuns revision,
lekmannarevisor får Stiftelsen Essunga industrier och
Essunga Bostäder AB.

Ks 2020/240

§ 68

Förslag till ny förbundsordning Tolkfårmedling Väst

Ks 20201139

§ 69

Revidering av fårdtjänstreglemente

Ks 2020/169

§ 70

Uppdatering av avtal med Räddningsnämnden

Ks 2020/193

§ 71

Delgivningar kommunfullmäktige 2020

Ks 2020/34

Justerare
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§ 65

Dnr Ks 2020/208

Val av representant till Samordningsförbundet Skaraborg för perioden
2021-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
Välja Chatarina Åslund (M) som Essunga kommuns representant till Samordningsförbundet
Skaraborg från och med 2021-01-01 till och med 2022-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga medlemmar i de tre samordningsfårbunden i Skaraborg har beslutat att gå samman och
bilda Samordningsfårbundet Skaraborg från och med l januari 2021.
Beslut har även fattats om att den nya förbundsordningen ska gälla från och med l januari 2021.
Avseende representation från medlemmarna i det nya förbundet framgår det av 5 §och 14 § i
den nya fårhundsordningen att:
Styrelsen består av fyra ledamöter och 16 ersättare.
Försäkringskassan har en ledamot och en ersättare
Arbetsfönnedlingen har en ledamot och en ersättare
Västra Götalandsregionen har en ledamot och en ersättare
Kommunerna har en ledamot och 13 ersättare (14 kommuner är medlemmar i det nya
förbundet)
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den l januari året efter val till
fullmäktige i region och kommun.
Som en del i fårarbetet till detta har man enats om hur representationen i styrelse, beredning och
revision ska vara sammansatt vilket framgår nedan.
ÅR

VICE
STYRELSEBEREDNING
ORDF/LEDAMOT ORDF/LEDAMOT LEDAMÖTER förutom VGR,FK,AF

KOMMUNREVISOR

2021 VGR

Essunga

FK,AF

Gullspång, Falköping, Götene

Falköping

2022 VGR

Falköping

FK,AF

Mariestad, Hjo, Lidköping

Gullspång

2023 FK

Gullspång

AF, VGR

Töreboda, Karlsborg, Skara

Götene

2024 FK

Götene

AF, VGR

Gullspå ng, Skövde, Vara

Hjo

Justerare
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2025 AF

Hjo

FK, VGR

Mariestad, Tibro, Essunga

Karlsborg

2026 AF

Karlsborg

FK, VGR

Töreboda, Tidaholm, Götene

Lidköping

2027 VGR

Lidl<öping

FK,AF

Essunga, Falköping, Gullspång Madestad

2028 VGR

Mariestad

FK,AF

Götene, Hjo, Karlsborg

Skara

2029 FK

Skara

AF, VGR

Lidköping, Mal'iestad, Sl<övde

Skövde

2030 FK

Skövde

AF, VGR

Tibro, T idaholm, Töreboda

T ibro

2031 AF

T ibro

FK, VGR

Sl<ara, Vara, Essunga

Tidaholm

2032 AF

Tidaholm

FK, VGR

Falköping, Gullspång, Götene

Töreboda

2033 VGR

Töreboda

FK,AF

Hjo, Karlsborg, Lidköping

Vara

2034 VGR

Vara

FK,AF

Mariesta d, Sl<a ra, Skövde

Essunga

o. s. v

o. s. v

o. s. v

Beslutsunderlag
- Skrivelse gällande val av representant till Samordningsfårbundet Skaraborg, 2020-07-06

Beslutet ska skickas till
Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Utdragsbestyrkande

Justerare
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§ 66

Dnr Ks 2020/242

Entledigande av Jan Därnemyr som ersättare i kommunfullmäktige
och ledamot i valberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
Jan Därnemyrs begäran om entledigande från fortroendeuppdraget som ersättande ledamot i
kommunfullmäktige beviljas.
Ny sammanräkning begärs från länsstyrelsen.
Jan Därnemyrs begäran om entledigande från förtroendeuppdraget som ledamot i valberedningen
beviljas.

Sammanfattning av ärendet
Birgitta Friesjö (L) entledigandes från sitt uppdrag som kommunrevisor på kommunfullmäktige
sammanträde§ 63 ,2020-06-15.1 samma beslut gjordes ett fyllnadsval där Jan Därnemyr
(politiskt oberoende) valdes till kommunrevisor.
I efterhand har det uppmärksammat att fyllnadsvalet av Jan Därnemyr skulle ha föregåtts av ett
entledigande av uppdragen i kommunfullmäktige samt som ledamot i valberedningen. Enligt
kommunallagen kapitel 4, § 4 får en ledamot i kommunrevisionen inte ha andra uppdrag.
Jan Därnemyr inkom med sin uppsägelse av sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
samt ledamot i valberedningen 2020-09-11.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, 2020-09-11

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen
Valberedningen

Justerare
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§ 67

Dnr Ks 2020/240

Fyllnadsval av ledamot i Essunga kommuns revision,
lekmannarevisor för Stiftelsen Essunga industrier och Essunga
Bostäder AB.
Kommunfullmäktiges beslut
Välja Jan Därnemyr (politiskt oberoende) som ledamot i Essunga kommuns revision för
återstående tid av mandatperioden 2018-2022.
Välja Jan Därnemyr (politiskt oberoende) som lekmannarevisor i Essunga Bostäder AB
för återstående tid av mandatperioden 2018-2022.
Välja Jan Därnemyr (politiskt oberoende) som lekmannarevisor i Stiftelsen Essunga
Industrier för återstående tid av mandatperioden 2018-2022.

Sammanfattning av ärendet
Birgitta Friesjö (L) entledigandes från sitt uppdrag som kommunrevisor på kommunfullmäktige
sammanträde§ 63 , 2020-06-15. I samma beslut gjordes ett fyllnadsval där Jan Därnemyr
(politiskt oberoende) valdes till kommunrevisor.
I efterhand har det uppmärksammat att fyllnadsvalet av Jan Därnemyr skulle ha föregåtts av ett
entledigande av uppdragen i kommunfullmäktige samt som ledamot i valberedningen. Enligt
kommunallagen kapitel 4, § 4 får en ledamot i kommunrevisionen inte ha andra uppdrag.
I efterhand har det uppmärksammats att det också skulle ha gjotis fyllnadsval av
lekmannarevisor för Essunga Industrier och Essunga Bostäder AB. Detta gjordes inte.
Jan Därnemyr inkom med sin uppsägelse av sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
samt ledamot i valberedningen 2020-09-11.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 63, Kommunfullmäktige, 2020-06-15
- Avsägelse ledamot, 2020-04-23

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till
F örtroendevald
Essunga kommuns revision
Essunga Bostäder AB
Stiftelsen Essunga Industrier
Länsstyrelsen Västra Götaland

Justerare
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§ 68

Dnr Ks 2020/139

Förslag till ny förbundsordning Tolkförmedling Väst
Kommunfullmäktiges beslut
Anta fårslag till ny fårhundsordning för Tolkförmedling Väst

Sammanfattning av ärendet
Essunga kommun är medlem i kommunalförbundet Tolkfårmedling Väst. Syftet med
kommunalförbundet är att tillgodose medlemskmmnunernas behov av språktolk, genom att
bedriva gemensam språktolk- och översättningsfårmedling.
Direktionen i kommunalförbundet har vid sitt sammanträde 2020-03-07, § 401, beslutat anta
förslag till ny fårhundsordning och underställt densamma får medlemskommunernas
kommunfullmäktiges godkännande.
I samband med att ansökningar om medlemskap i kommunalförbundet inkommit från Pm·tiile,
Lysekil och Sotenäs kommuner, har en omarbetning av förbundsordningen genomförts. Förutom
strukturella och redaktionella förändringar, har kommunallagens regler vid beslutfattande
inarbetats i förslaget till ny förbundsordning.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 85, Kommunstyrelsen 2020-08-31
-Tjänsteskrivelse 2020-07-08
-Protokollsutdrag från direktionens i Tolkfårmedling Väst sammanträde 2020-03-07, § 401
-Förslag till ny förbundsordning för kommunalfårbundet Tolkförmedling Väst

Beslutet ska skickas till
Kommunalförbundet Tolkfårmedling Väst

Justerare
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§ 69

Dnr Ks 2020/169

Revidering av färdtjänstreglemente
Kommunfullmäktiges beslut
Anta fårslag till revidering av färdtjänstreglemente med tillägg att kommunen kommer att göra
behovsprövning vid långa resor.

Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs kommuner har samverkat kring färdtjänst tillsammans med Västtrafik under många
år. Samverkan har inneburit en större frihet i sitt resande för den färdtjänstberättigade personen
och likhet i beslutsprocessen oberoende av vi lken kommun man varit bosatt i. Färdtjänst är enligt
lag en kommunal angelägenhet och behöver inte beviljas i andra kommuner än sin egen. I
Skaraborg har en färdtjänstresenär haft möjligheten att fritt resa i hela Skaraborg. Kommunerna
har valt att ha samma regler då man anser att färdtjänst är en så självklar del av kollektivtrafiken
att det inte ska vara någon skillnad i bedömningen eller nyttjandet oavsett i vilken
skaraborgskommun man bor i.
Reglementet behöver revideras då Västtrafik infört en ny zonindelning och ett nytt sätt att
beräkna priset på resan. Detta innebär får färdtjänstresenären att begreppet "regionfärdtjänst"
plockas bort och att det nu är fritt att resa i hela Västra Götaland. Det har också förtydligats vad
som gäller för barn som ansöker om färdtjänst då det funnits tvetydigheter kring huruvida barn
kan resa utan vuxen. Rubriken "arbets- utbildningsresor" är inte ett lagkrav utan något som
skaraborgskommunerna sedan lång tid tillbaka valt att erbjuda. Detta får att möjliggöra får
funktionshindrade att arbeta eller studera på annan ort utan att känna att kollektivtrafiken skulle
vara ett hinder.
2020-08-06 inkom en skrivelse från SRF Skaraborg och Funktionsrätt Skaraborg om
färdtjänstpris efter fårändringen av zoonindelningen 2020.
2020-08-18 inkom det information från Skaraborgs kommunalförbund kring det nya
färdtjänstreglementet

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Kommunstyrelsens ordfårande Daniel Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förs lag
med tilläggsyrkande om att kommunen behovsprövar de långa resorna.
Sverigedemokraterna (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens fårslag med motiveringen att
färdtjänsttaxorna ska fårb li oförändrade, även de som gäller längre resor över mer än tre

Justerare
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kommungränser.
Maria Malmberg (M) yrkar bifall till Daniel Anderssons (M) förslag med tilläggsyrkandet om
behovsprövning vid långa resor.
Fredrik Almgren (M) yrkar bifall till Daniel Anderssons (M) förslag med tilläggsyrkandet om
behovsprövning vid långa resor.
Kommunfullmäktiges ordförande Tomas Johansson (C) finner att det finns tre förslag till beslut:
l. Kommunstyrelsens förslag om att anta revideringen av fårdtjänstreglementet
2. Daniel Anderssons (M) tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag som innebär att
kommunen antar det reviderade fårdtjänstreglementet men lägger till att det kommer att
ske en behovsprövning vid långa resor.
3. Avslag på kommunstyrelsens förslag om att anta revideringen av fårdtjänstreglementet
med motiveringen att fårdtjänsttaxorna ska förbli oförändrade, även dem som gäller
längre resor över mer än tre kommungränser.

Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Tomas Johansson (C) frågar kommunfullmäktige kring
beslutsgången och följande beslutsgång godkänns:
l. Först ställs kommunstyrelsens förslag mot Sverigedemokraternas (SD) yrkande av avslag
på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunstyrelsen förslag vinner över yrkandet från
Sverigedemokraterna (SD).
2. Därefter ställs kommunstyrelsens förslag mot Daniel Anderssons (M) förslag om att anta
kommunstyrelsens förslag med ett tilläggsyrkande om behovsprövning vid långa resor.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Daniel
Anderssons (M) förslag om att anta kommunstyrelsens förslag med ett tilläggsyrkande om
behovsprövning vid långa resor.

Utdragsbestyrkande

Justerare
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 86, Kommunstyrelsen, 2020-08-31
- Tjänsteskrivelse, 2020-05-25
-Förslag Färdtjänstreglemente
- Expediering av beslut Färdtjänstdokument
-Förslag Färdtjänstreglemente Skaraborgs kommunalförbund , direktionen 8 maj.
- Skrivelse från SRF Skaraborg och Funktionsrätt Skaraborg, 2020 08-06
- Information om nytt Färdtjänstreglemente från Sicaraborgs kommunalförbund, 2020-08-18
Beslutet ska skickas till
- Samhällsbyggnadsenheten
- Färdtjänsthandläggare

Justerare
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Dnr Ks 2020/193

§ 70

Uppdatering av avtal med Räddningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Återremittera ärendet för att uppdatera informationen i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen i räddningsnämnden Västra Skaraborg beslutade vid sitt sammanträde 2020-05-07, §
18, att föreslå medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar att anta nytt avtal om gemensam
räddningsnämnd.
Avtalet om gemensam räddningsnämnd mellan Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga
kommuner har under de år samarbetet pågått uppdaterats vid flera tillfållen av olika anledningar.
Nu behöver avtalet uppdateras i den del som gäller kostnadsfördelningen. Behovet är fåranlett av
dels extra tilldelade medel får löneavtalet RIB l 7 och dels extra kostnader för Vara kommun
med anledning av nybyggd brandstation i Kvänum. Genom föreslagen anpassad kostnadsfördelning kommer man på ett enklare sätt att kunna se hur mycket vmje kommun ska betala får
sitt engagemang i Räddningsnämnden Västra Skaraborg.
Föreslagna revideringar i avtalet innebär inte några ändrade kostnader får någon kommun, bara
en anpassning till faktisk fördelning.
Det reviderade avtalet föreslås träda i kraft från och med 2021-01-0 l .

Förslag på sammanträdet (yrkande)
Joakim Svensson (M) yrkar på återremiss i ärendet då det har kommit in att avtalet har
uppdaterats innan beslut fattas.

Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Tomas Johansson (C) ställer yrkandet om återremittering mot
avslag. Ordförande fi1mer att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet.

Beslutsunderlag
-Protoko llsutdrag§ 87, Kommunstyrelsen 2020-08-31
-Tjänsteskrivelse 2020-07-08
-Protokollsutdrag från Räddningsnämndens Västra Skaraborg sammanträde 2020-05-07, § 18.
- Förs lag till nytt avtal om gemensam räddningsnämnd

Justerare
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Beslutet ska skickas till
Räddningsnämnden Västra Skaraborg
Ekonomienheten
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§ 71

Dnr Ks 2020/34

Delgivningar kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna delgivningar som har inkommit mellan 29 maj och 13 september 2020 som fårtecknas
i protokoll.

Sammanfattning av ärendet
- Justerat protoko Il kommunstyrelsen, §§ 81-91, 2020-08-31 (2020-09-09)
- Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 9 juni 2020 - Sammanträdestider
får regionfullmäktige 2021 (2020-06-22)
-Sveriges Kommuner och Regioner (SKR):s sammanträdesplan 2021, 2020-05-29

Justerare
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