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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-09-09 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid Digitalt distansmöte, kl 18.30 - 19.25 
Kommunfullmäktiges ordförande, Lilla Park, Kulturkvarteret 

Beslutande Se sidan 2 

Övriga deltagande Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Britt-Marie Sjöberg (C) 

Stadshuset 2021-09-

Underskrifter 

Sekreterare 

Thomas i dberg 

o,a,;,,a, ( ~ U WMl\~lvil 
Michael Kihlström 

~v¼-t_~' 
Justcrare \.. 

Britt-Marie Sjöoerg 
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Pierre Robert Ryden (S) 
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Ledamöter 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2021 -09-09 

Tjänstgön.nde ersättare 

2 (13) 

Michael Kihlström (Kd), ordförande 
Catrin Hulmarl<er (M) Elisabeth Samuelsson (M) 
Knut lndebetou (M) 
Ann-Christine Fredriksson (M) 
Ewa F Thorstenson (M) 
Lars Glad (M) 
Björn Fredeby (M) 
Richard Bengtsson (M) 
Kerstin Strandbergh Hermansson (M) 
Anders Beckman (M) 
Malin Carlbom (M) 

Siba l'Jasser (M) 
Britt-Marie Sjöberg (C) 
Linnea Hultmark (C) 

Berit Henriksson (C) 

Petter Jönsson (L) 
Björn Bröne (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 
Pierre Robert Ryden (S) 
Bodil Hedin (S) 
Jörgen Fransson (S) 
Merja Wester (S) 
Kjell-Arne Green (S) 
Anders Karlsson (S) 

Lars-Göran Svensson (S) 

Birgitta Vester (S) 
Vakant (V) 
Vakant (V) 
Hasse Nörgård (Sd) 

Egon Kornell (Sd) 
Elena Bjärlc>,1all (Sd) 

Vakant (Sd) 
Vakant (Sd) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Justcrandcs signatur 

Jan Hultkrantz (M) 

Hillevi Blom (L) 

Utdragsbestyrkandc 
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Kf § 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-09-09 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 ( 13) 

Britt-Marie Sjöberg (C) och Pierre Robert Ryden (S) utses att tillsammans med ordföranden ju
stera protokollet. 

Till ersättare utses Linnea Hultmark (C) och Bodil Hedin (S) . 

Justeringstid: Måndag 13 september 2021, kl 15.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf § 59 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-09-09 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrkandc 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 60 2021-180 

Interpellation till barn- och ungdomsutskottets ordförande om 
rasistisk mobbning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt lägga interpellationen och svaret 
till handlingarna. 

Yttranden 

Pierre Robert Ryden (S), Ann-Christine Fredriksson (M) , Hasse Nörgård (Sd) och Merja 
Wester (S) yttrar sig. 

Sammanfattning 

Pierre Robert Ryden (S) har inkommit med interpellation till barn- och ungdomsutskottets ord
förande om rasistisk mobbning. 

Beslutsunderlag 

Interpellation 2021-08-12 från Pierre Robert Ryden (S). 
lnterpellationssvar 2021-09-07 från Ann-Christine Fredriksson (M). 

Skickas till 

Pierre Robert Ryden 
Ann-Christine Fredriksson 

Jusrcrandes signatur Utdragsbestyrk.inde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-09-09 
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Kf § 61 2021-159 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område att gälla fr o m 2022-01-0 I 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta en ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens om
råde att gälla fr o m 2022-01-0 I. 

Yrkanden 
Björn Bröne (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Knut lndebetou (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med motivering att ett inarbetande av 
effektiviseringskrav ska ske som påverkar taxans storlek. 

Bes/utsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett formellt yrkande om återremiss och ställer detta under 
propostion och finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs. Ordförande föreslår följande propositionsordning: 

JA: Ärendet ska avgöras idag 
NEJ: Ärendet ska återremitteras 

Votering genomförs och ordförande finner: 

JA: 22 ledamöter 
NEJ: 6 ledamöter 

Följande röstar JA: 
Ann-Christine Fredriksson (M), Ewa Forsberg Thorstenson (M), Lars Glad (M), Björn Fredeby 
(M), Richard Bengtsson (M), Kerstin Strandberg Hermansson (M), Anders Beckman (M), Malin 
Carlbom (M), Jan Hultkrantz (M), Britt-Marie Sjöberg (C), Linnea Hultmark (C), Hillevi Blom (L), 
Björn Bröne (L), Michael Kihlström (Kd), Eva-Lott Gram (Kd), Pierre Robert Ryden (S), Bodil 
Hedin (S), Jörgen Fransson (S), Merja Wester (S), Kjell-Arne Green (S), Anders Karlsson (S) och 
Lars-Göran Svensson (S). 

Följande röstar NEJ: 
Elisabeth Samuelsson (M), Knut lndebetou (M), Berit Henriksson (C), Birgitta Vester (S), Hasse 
Nörgård (Sd) och Egon Kornell (Sd). 

Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrkande 
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2021-159 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till vilket Björn Bröne (L) yrkat bifall under pro
postion och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta. 

Reservation 
Knut lndebetou (M) och Gittan Vester (S) reserverar sig mot beslutet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta en ny taxa för prövning och till
syn inom miljöbalkens område att gälla fr o m 2022-01-0 I. 

Sammanfattning 
Förbundschefen fick i mars 2019 i uppdrag att genomföra en översyn av förbundets verksamhet. 
Syftet var att utreda möjliga effektiviseringar inom organisationens verksamhetsområde. Utred
ningen skulle omfatta såväl administrativa arbetsuppgifter som tillsyns- och planeringsmetodik 
samt fokusering på riskbaserad kontroll. 

Resultat av översynen redovisades den 16 juni 2020 och beslut (Dir § 8 2020-06-16) om åtgär
der fattades vid samma tillfälle. Direktionen beslutade att Miljösamverkan Östra Skaraborg bland 
annat ska ta fram förslag till ny taxa att gälla fr o m 2022 och samtidigt införa efterhandsdebite
ring. 

Under arbetet med taxan har miljökontoret samverkat med tillsynsvägledande myndigheter och 
haft dialog med branschorganisationer. 

Direktionen för Miljösamverkan Östra Skaraborg beslutade den 5 mars 2021 att miljökontoret 
skulle fortsatta arbetet med ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken utifrån den modell 
och de nivåer som fanns i det då framtagna förslaget till taxa. 

Den 2 juni 2021, MN § 33, föreslog Miljönämnden Östra Skaraborg direktionen att föreslå med
lemskommunerna att anta den nya taxan. 

Tillägg efter miljönämndens beslut i text i taxebilaga I och 2 om hygienisk behandling: Dessa 
kommer också att omfatta annan smitta än bladsmitta. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens beslut 2021-06-15, § 8 med bilagor. 
Förslag till taxa med bilagor. 

Skickas till 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrkande 

L--
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Kommunfullmäktige 

Kf § 62 2021-163 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Ny förbundsordning fr o m 
2022-01-0 I 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny förbundsordning fr o m 2022-01-0 I. 

Yrkanden 
Lars Glad (M) och Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny förbundsordning fr o m 
2022-0 1-0 I . 

Yrkande 
Lars Glad (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat förslag till ny förbundsordning. Vara, Essunga, 
Grästorp och Götene är nya kommuner i förbundet, vilket är bakgrunden till ny förbundsord
ning. 

Beslutsunderlag 
Avfallshantering Östra Skaraborg, direktionens beslut 2021-06-21, § 17. 
Förslag till ny förbundsordning. 

Skickas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-09-09 
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2021-138 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Avfallstaxa att gälla fr o m 2022-
01-0 I 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

anta förslag till ny gemensam avfallstaxa att gälla fr o m 2022-01-0 I, samt 

avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar beslut i 
enlighet med utformat förslag. 

Yrkande 
Lars Glad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

anta förslag till ny gemensam avfallstaxa att gälla fr o m 2022-01-0 I, samt 

avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar beslut i 
enlighet med utformat förslag. 

Yrkande 
Lars Glad (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Efter avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor flyt
tats från kommunalförbundets direktion till medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. För 
att upprätthålla principen om likställda avgifter för solidarisk finansiering av gemensamma kostna
der inom Avfallshantering Östra Skaraborg krävs därför likalydande beslut av samtliga medlem
mars fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avfallshantering Östra Skaraborg, direktionens beslut 2021-05-24, § 12. 
Förslag till ny avfallstaxa. 

Skickas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Justerandcs signatur Utdragsbestyrkande 
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2021-157 

Återbesättande av ledigblivet uppdrag som ledamot i kommunsty
relsen efter Lennart Larsson (Sd) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Lennart Larsson (Sd) har entledigats från sina kommunala uppdrag. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

Juster;:indes signatur Utdragsbestyrkande 
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2021-181 

Entledigande från vissa kommunala uppdrag och återbesättande ef
ter Jörgen Fransson (S) I Merja Wester (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

entlediga Jörgen Fransson (S) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och ersättare 
i Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Äldrehem i Hjo, 

entlediga Merja Wester från ersättare i kommunstyrelsen 

till ny ledamot i kommunstyrelsen utse Merja Wester (S), 

till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Merja Wester utse Jörgen Fransson (S), 

till ny ersättare i Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Äldrehem i Hjo utse Merja 
Wester (S). 

Sammanfattning 
Jörgen Fransson (S) har begärt att få bli entledigad från vissa kommunala uppdrag. 

Kommunstyrelsen beslutade § 95/21 att entlediga Jörgen Fransson (S) från uppdraget som vice 
ordförande i omvårdnadsutskottet och som ledamot i individutskottet. Kommunstyrelsen beslu
tade vidare att till vice ordförande i omvårdnadsutskottet och till ny ledamot i individutskottet 
utse Merja Wester (S) . 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-08-06 från Jörgen Fransson (S) / Merja Wester (S). 

Skickas till 
Jörgen Fransson 
Merja Wester 
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Äldrehem i Hjo 
Personalenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf § 66 2021-195 

Upphörande av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige -
Reem Hourieh (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kanslienheten att hemställa hos länsstyrelsen att ge
nomföra ny rösträkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen Västra Götaland meddelar att valbarheten för Reem Hourieh (M) har upphört en
ligt 4 kap 7 § i kommunallagen. Därmed upphör även hennes uppdrag som ersättare i kommun
fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen Västra Götalands meddelande 2021-09-02. 

Skickas till 
Reem Hourieh 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Personalenheten 
IT-enheten 

Justerandcs signatur Utdragsbcstyrkande 
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2021-195 

- Länsstyrelsen Västra Götalands beslut 2021-07-05 där men meddelar att någon ny ledamot 
inte kunde utses efter Lennart Larsson (Sd) (2021-157) . 

- Rapportering av ej verkställda beslut kv 2/2021 till Inspektionen för vård och omsorg (2021-
105). 

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrkande 




