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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

Kommunfullmäktige 

Ledamö ter 

Michael Kihlström (Kd) 
Catrin Hulmarlcer (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 Nasser (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) 
Osvald Lundqvist (S) 

Jörgen Fransson (S), ordförande 

Merja Wester (S) 
Kjell-Arne Green (S) 
Birgitta Vester (S), §§ 27 - 44 

Anders Karlsson (S) 
Lars-Göran Svensson (S) 
Vakant (V) 
Vakant (V) 
Hasse Nörgård (Sd) 
Egon Kornell (Sd) 

Vakant (Sd) 

Vakant (Sd) 
Vakant (Sd) 

N ärvarande ej tjänstgörande ersäuare 

Per-Erik Sondell (C) 

Tjänstgörande ersättare 

David Olsson 

Lena Larsson (M) 

Hillevi Blom (L) 

Utdragsbestyrkandc 

2 (22) 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 (22) 

Knut lndebetou (M) och Hasse Nörgård (Sd) utses att tillsammans med ordföranden justera pro
tokollet. 

Till ersättare utses Ann-Christine Fredriksson (M) och Egon Kornell (Sd). 

Justeringstid: Måndag 23 maj 2022, kl 15.00. 

Utdragsbcscyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 26 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen . 

Utdragsbestyrkande 

4 (22) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 27 

Information 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

Byggnadsnämndens ordfarande Björn Bröne (L) 

justerandes signatur ~ ~ 
,,G . 

Utdrags bestyrkande 

5 (22) 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Årsredovisning 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

6 (22) 

2022-81 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2021 för Avfallshantering Östra Skara
borg. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2021 för Av
fallshantering Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Avfall & Återvinning Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2021. 

Beslutsunderlag 
Avfall & Återvinning Skaraborg, direktionens § 15/22 samt årsredovisning 2021 . 

Skickas till 
Avfall & Återvinning Skaraborg 

Justerandcs signatur Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 29 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

7 (22) 

2022-81 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Revisionsberättelse och fråga 
om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att att bevilja direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg och de 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021 . 

Protokollsanteckning 

Kommunfullmäktiges ordförande noterar till protokollet att i beslutet deltar endast de ledamö
ter som enligt 5 kap 48 § i kommunallagen är berättigade att delta i beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Avfall & Återvinning Skaraborg har översänt revisionsberättelse för 2021 för behandling i kom
munfullmäktige av fråga om ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2021 för Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Avfall & Återvinning Skaraborg 

l•-""'"·•"1V r 
1 1\ \ 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

•• 0 

Miljösamverkan Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

8 (22) 

2022-75 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2021 för Miljösamverkan Östra Skara
borg. 

Yrkande 
Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2021 för Mil
jösamverkan Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2021. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § I /22 samt årsredovisning 2021. 

Skickas till 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

9 (22) 

2022-75 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Revisionsberättelse och fråga 
om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att att bevilja direktionen i Miljösamverkan Östra Skaraborg och de 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktiges ordförande noterar till protokollet att i beslutet deltar endast de ledamö
ter som enligt 5 kap 48 § i kommunallagen är berättigade att delta i beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har översänt revisionsberättelse för 2021 för behandling i kom
munfullmäktige av fråga om ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2021 för Miljösamverkan Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Årsredovisning 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

I 0 (22) 

2022-88 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2021 för Räddningstjänsen Östra Ska
raborg. 

Yrkande 
Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2021 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2021. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens § I /22 samt årsredovisning 2021. 

Skickas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Jo••-·" ,<,,w~ 1/f r '1 n 
fjl\ V ,. ,) .·. 

Ucdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

11 (22) 

2022-88 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Revisionsberättelse och fråga 
om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att att bevilja direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg och 
de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021 . 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktiges ordförande noterar till protokollet att i beslutet deltar endast de ledamö
ter som enligt 5 kap 48 § i kommunallagen är berättigade att delta i beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har översänt revisionsberättelse för 2021 för behandling i 
kommunfullmäktige av fråga om ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2021 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Skickas till 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Utdragsbcstyrkandc 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

0 

Samordningsförbundet Skaraborg: Arsredovisning 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

12 (22) 

2022-82 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Skara
borg. 

Yrkande 
Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2021 för 
Samordningsförbundet Skaraborg. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2021. 

Beslutsunderlag 
Samordningsförbundet Skaraborgs årsredovisning 2021 . 

Skickas till 
Samordningsförbundet Skaraborg 

'"••=• ... ., •• , l!{p- ,-,; ), 
fO✓ / - , 

Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

13 (22) 

2022-82 

Samordningsförbundet Skaraborg: Revisionsberättelse och fråga 
om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Skaraborg och de 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktiges ordförande noterar till protokollet att i beslutet deltar endast de ledamö
ter som enligt 5 kap 48 § i kommunallagen är berättigade att delta i beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Skaraborg har översänt revisionsberättelse för 2021 för behandling i 
kommunfullmäktige av fråga om ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2021 för Samordningsförbundet Skaraborg. 

Skickas till 
Samordningsförbundet Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Ks § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

Skaraborgs kommunalförbund: Årsredovisning 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

14 (22) 

2022-76 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2021 för Skaraborgs kommunalför
bund. 

Yrkande 
Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2021 för 
Skaraborgs kommunalförbund. 

Sammanfattning 
Skaraborgs kommunalförbund har upprättat årsredovisning för 2021 . 

Beslutsunderlag 
Skaraborgs kommunalförbund, direktionens § 2/22 samt årsredovisning 2021. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

I 5 (22) 

2022-76 

Skaraborgs kommunalförbund: Revisionsberättelse och fråga om 
ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att att bevilja direktionen i Skaraborgs kommunalförbund och de 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktiges ordförande noterar till protokollet att i beslutet deltar endast de ledamö
ter som enligt 5 kap 48 § i kommunallagen är berättigade att delta i beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 

Skaraborgs kommunalförbund har översänt revisionsberättelse för 2021 för behandling i kom
munfullmäktige av fråga om ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2021 för Skaraborgs kommunalförbund. 

Skickas till 

Skaraborgs kommunalförbund 

Utdragsbcstyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 38 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

Tolkförmedling Väst: Arsredovisning 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2021 för T olkförmedling Väst. 

Yrkande 
Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

16 (22) 

2022-84 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2021 för 
Tolkförmedling Väst. 

Sammanfattning 
T olkförmedling Väst har upprättat årsredovisning för 2021. 

Beslutsunderlag 
T olkförmedling Väst, direktionens § 468/22 samt årsredovisning 2021. 

Skickas till 
Tolkförmedling Väst 

Ucdragsbcstyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

17 (22) 

2022-84 

Tolkförmedling Väst: Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfri
het 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att att bevilja direktionen i Tolkförmedling Väst och de enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021 . 

Protokollsanteckning 

Kommunfullmäktiges ordförande noterar till protokollet att i beslutet deltar endast de ledamö
ter som enligt 5 kap 48 § i kommunallagen är berättigade att delta i beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst har översänt revisionsberättelse för 2021 för behandling i kommunfullmäk
tige av fråga om ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2021 för T olkförmedling Väst. 

Skickas till 
T olkförmedling Väst 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

18 (22) 

2022-4 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande över
enskommelser att gälla under perioden 2023-01-0 I - 2026-12-31 . 

Yrkande 
Ewa F Thorstenson (M) och Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Hälso- och sjukvårdsav
tal med tillhörande överenskommelser att gälla under perioden 2023-01-0 I - 2026-12-3 I. 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar sam
verkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). 

På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats 
och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med kopp
ling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 
överenskommelse, också reviderats. I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal 
och överenskommelser mellan kommunerna i länet och VGR är kopplade till varandra. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2022-03-28. 
Skaraborgs kommunalförbund, direktionens § 6/22 och skrivelse samt förslag till Hälso- och sjuk
vårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Skickas till 
regionstyrelsen@vgregion.se (RS 2022-00967) 
Vård och omsorg 
Arbete och socialtjänst 
Skaraborgs kommunalförbund 

I 
Justerandess nacu r' T J}/ J ·- "~ ·7 

\ I --.._\ .., 

Utdragsbcstyrkande 
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Kf § 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Kommunfullmäktiges beslut 

19 (22) 

2022-3 

Kommunfullmäktige beslutar att anta "Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård". 

Yrkande 
Ewa F Thorstenson (M) och Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta "Färdplan - länsgemensam stra
tegi för god och nära vård". 

Sammanfattning 
Skaraborgs Kommunalförbund beslutar på sitt direktionsmöte 2022-03-1 I att rekommendera 
kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra Göta
lands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innova
tiva och ställa om till ett hållbart samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och ut
veckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Den ska beakta barnkonvent
ionens mål samt de länsgemensamma mål som sätts i den Regionala utvecklingsplanen (RUS) . 
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvud
männen . 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en övergripande strategi som 
ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de 
områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade 
arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära 
vård behöver öka fram till 2030. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2022-03-28. 
Skaraborgs kommunalförbund, direktionens § 7/22 och skrivelse samt förslag till Färdplan - läns
gemensam strategi för god och nära vård. 

Skickas till 
regionstyrelsen@vgregion.se (RS 2022-00968) 
Vård och omsorg 
Arbete och socialtjänst 
Skaraborgs kommunalförbund 

Utdragsbestyrkandc 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

Avgiftstaxa för Vård och omsorg: Revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 

20 (22) 

2017-366 

Kommunfullmäktige beslutar att göra revideringar i Avgiftstaxa för Vård och omsorg enligt för
valtningens förslag. 

Yrkande 
Ewa F Thorstenson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra revideringar i Avgiftstaxa för 
Vård och omsorg enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Avgiftstaxan för Vård och omsorg har varit i bruk sedan april 2018. Det finns behov av vissa 
smärre justeringar och förtydliganden. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2022-03-28. 
Förslag till revidering av Avgiftstaxa för Vård och omsorg. 

Skickas till 
Avgiftshandläggare Vård och omsorg 
Vård och omsorg 
Kansliet 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

21 (22) 

2022-60 

Återbesättande av ledigblivet uppdrag i kommunstyrelsen efter 
Michael Wennerberg (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ny ersättare i kommuntyrelsen efter Michael Wennerberg 
(S) utse Annelie I Johansson (S). 

Sammanfattning 
Michael Wennerberg (S) har entledigats från sina kommunala uppdrag. 

Skickas till 
Annelie I Johansson 
Personalenheten 
IT-enheten 
Kansliet 

~ /! 
Justerandcs si~atu'j 1 

,Y/ Y 
Utdragsbestyrkandc 
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Anmäl ni ngsären de 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-18 

22 (22) 

- Länsstyrelsen Västra Götaland: Beslut 2022-05-04 där man meddelar att Osvald Lundqvist (S) 
utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige och Camilla Ljungqvist (S) utsetts till ny ersättare 
(2022-60). 

- Rapportering av ej verkställda beslut kv I 2022 till Inspektionen för vård och omsorg (2022-
117). 

Utdragsbestyrkandc 


