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§ 134 

Godkännande av dagordningen 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Sida 
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§ 135 

Frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI, 
Sammanträdcs:darum 

2020-11-23 

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 
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Kommunfullmäktige 

§ 136 

Interpellationer 

SAMMANTRÄDESPRO'fOKOIJ, 
Sammantr1idcsda1um 

2020-11-23 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
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§ 137 

Revidering av VA-taxa 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträclc~datum 

2020-11-23 

Dnr 2020-000286 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter i taxan för 
Karlsborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar enligt 
VA-taxa 2021 för Karlsborgs kommun daterad 2020-10-08 (bil.43). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgifter i taxan gäller från och med 
2021-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av kostnadsökningar inom VA-verksamhetens område föreslås 
en höjning av VA-taxan för 2021 som motsvarar en höjning brukningsavgiften 
med 4 % (ca 250 kr/år för en normalvilla) samt för anläggningsavgiften med ca 
13% (ca 12 000 kr vid nybyggnad av villa). 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, I3eslut § 126, 2020-11-11 

Samhällsbyggnads chef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2020-10-14 

VA-chef Mikael Jonsson, Förslag VA-taxa 

Beslutet ska skickas till 

Samhälls byggnads förvaltningen 

VA-enheten 
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§ 138 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr~dcsda1um 

2020-11-23 

Dnr 2020-000192 

Gemensamt Färdtjänstreglemente i Skaraborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till gemensamt 
Färdtjänstreglemente för kommunerna i Skaraborg, att gälla frän och med 2021-
01-01 (bil.44). 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till nytt reglemente har tagits fram eftersom den allmänna 
kollektivtrafiken får nya zoner och taxor den 4 november 2020. Bland annat 
försvinner det så kallade baspriset som utgör grunden för dagens 
prissättningsmodell inom färdtjänsten. Förslaget har arbetats fram i nätverket 
för fardtjänsthandläggare i Skaraborgs kommuner. En mindre arbetsgrupp 
bestående av fardtjänsthandläggare och chefer har sammankallats av Skaraborgs 
Kommunalförbund för att parallellt arbeta med inriktning, underlag och 
beredning av beslutsförslag till kommunalförbundets direktion och DKR. 

Förslaget innebär att egenavgiften för fardtjänstberättigade lämnas oförändrad 
vid kortare resor inom 1-3 kommuner. De kortare resorna utgör över 90 
procent av resorna i Skaraborg. För de längre färdtjänstresorna blir det en 
dyrare egenavgift med den nya taxan. 

Övriga förändringar är att färdtjänstområdet utökas till att innefatta 
kranskommuner utanför länet samt hela Västra Götalands län, vilket innebär att 
nuvarande begränsning bestående av 10 antal regionfardtjänstresor/kalenderår 
försvinner. Därtill behålls den särskilda taxan för arbets-/utbildningsresor vilket 
är fördelaktigt för de som reser dagligen eller flera gånger i veckan. Förslaget 
innehåller också ett förtydligande gällande återkallande av tillstånd. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut§ 127, 2020-11-11 

Kollektivtrafikkontoret, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Kollektivtrafikkontoret 
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Kommunfullmäktige 

§ 139 

SAMMANTRÄDESPRO'l'OKOLI, 
.Sarnrnanttätlcsdatunl 

2020-11-23 

Dnr 2020-000175 

Reviderat Reglemente för lönenämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat Reglemente för lönenämnden, 
att gälla från 2021-01-01 (bil.45). 

Sammanfattning av ärendet 

Lönenämndens reglemente är från år 2016. Några saker i reglementet har sedan 
dess kommit att ändras och en uppdatering av det befintliga reglementet är 
nödvändigt. De ändringar som behöver göras handlar om: 

Förtydligande av paragraf 6, att Lönenämnden är personuppgiftsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR) för de personuppgifter som behandlas i 
nämndens verksamhet. 

Möjlighet att delta på lönenämndens sammanträde på distans. 

Hur justering och anslag av protokoll ska ske. 

Vad som gäller för personalrepresentant på lönenämndens sammanträden. 

Lönenämnden föreslår respektive kommunstyrelse föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta reviderat reglemente för lönenämnden med följande ändringar: 

§9 Sista stycket stryks 

§10 Sista meningen skrivs om till "om ledamoten inte kan kalla ersättare ska 
ledamoten anmäla detta till värdkommunen som då ska kalla ersättare från den 
kommun vars ledamot inte kan tjänstgöra. 

§13 Följande mening läggs till: Ordförande beslutar inför varje möte hur 
deltagandet ska ske. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 128, 2020-11-11 

Lönenämnden, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Lönenämnden 

Sida 
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§ 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 
Sammantriilksdat11m 

2020-11-23 

Dnr 2020-000252 

Brandskyddspolicy för Karlsborgs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta 13randskyddspolicy för Karlsborgs 
kommun, att gälla från 2021-01-01 (bil.46). 

Sammanfattning av ärendet 

13randskyddspolicyn är gemensam och gäller för samtliga kommuner inom 
RÖS. Syftet med policyn är att förtydliga ansvar och befogenheter. Mål för 
kommunens brandskyddsarbete har lagts till och de tidigare målen har gjorts 
om till aktiviteter för att nå målen. 

Policyn utgår från lag om skydd mot olyckor samt Statens räddningsverks 
allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 
2004:3) och ställer inga högre krav än vad dessa gör. De aktiviteter som 
beskrivs i policyn bedrivs redan idag i samtliga kommuner i någon omfattning 
men med policyn tydliggörs hur viktiga dessa är och likriktningen mellan 
medlemskommunema blir större. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut§ 129, 2020-11-11 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-09-29 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Policy 

Beslutet ska skickas till 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Samtliga nämnder 

De av kommunen helägda bolagen 

Sida 
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§ 141 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 
Sammantradcs<la1t1m 

2020-11-23 

Dnr 2020-000290 

Säkerhetskyddsplan för Karlsborgs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Säkerhctskyddsplan för Karlsborgs 
kommun, att gälla från 2021-01-01 (bil.47). 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt säkerhetsskyddslag (2018:585) samt säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658) åläggs det Karlsborg kommun att vidta förebyggande åtgärder för att 
skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott 
med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. 
Styrdokument i form av en säkerhetsplan skall enligt lag finnas för detta arbete 
och därav motiveringen till beslut i kommunfullmäktige. 

Säkerhetskyddsplanen omfattar hela kommunkoncernen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 130, 2020-11-11 

Säkerhetschef Ola Johansson, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Säkerhetschef Ola Johansson 

Samtliga nämnder 

De av kommunen helägda bolagen 

S1da 
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§ 142 

Inköp av datorer 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMAN'fRÄDESPROTOKOLL 
Samm:\nträdcslli\tunt 

2020-11-23 

Dnr 2020-000289 

1. Kommunfullmäktige beslutar att köpa in 130 datorer. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medel för inköp, 1 400 tkr, anslås ur 
kommunfullmäktiges förfogandeanslag år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med övergången till Skövdes IT-miljö har det identifierats datorer 
som är så gamla att de inte kan tas in i Skövdes IT-miljö. 

För att möjliggöra en smidig övergång och en bra start där all utrustning 
fungerar är behovet totalt 130 nya datorer. Skövdes IT-team gjorde en 
genomgång och fann att 162 datorer var ålderdomliga. Karlsborgs IT-enhet såg 
över dessa drygt 160 datorer och skriver ner den siffran till 130 st, 55 
(generation 1 )+ 75(gcneration 2) vilket är det antal datorer som måste bytas ut. 

De första att bytas ut är generation 1 som därefter följs av generation 2. 
Samtliga inköp kan göras under hösten 2020. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut§ 131, 2020-11-11 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-10-21 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

IT-enheten Karlsborg och Skövde 

Samtliga nämnder 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 143 Dnr 2020-000272 

Digital utrustning i Sessionssalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utrusta Sessionssalen med digital 
utrustning som möjliggör distansmöten och utsändning. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medel, 290 tkr, anslås ur 2020 års 
investerings budget. 

Sammanfattning av ärendet 
Den digitala utrustning som finns i Sessionssalen är bristfällig och hat medfört 
att distansmöten många gånger havererar eller är svåra att genomföra. 

Ett distansmöte kräver att alla närvarande ska kunna se och höra varandra. 

Tjänstepersoner har haft en genomgång med tekniker för att se vilka 
möjligheter som står till buds och till vilken kostnad. 

Sessionssalen kommer, utifrån förslaget, att utrustas med tre kameror och det 
blir möjligt att jobba med zoomade bilder eller låsa till fasta bildpositioner. 
Mikrofoner installeras i taket för möten vid mittenbordet och för övrigt 
används de mikrofoner som redan idag finns på plats. 

Med denna utrustning möjliggörs utsändningar via webben och 
kommunfullmäktige kan bli en angelägenhet för alla intresserade invånare. 

Det ger också kommunen en möjlighet att direktsända andra möten och 
konferenser. 

Kostnad för utrnstning i Sessionssalen är -290 tkr. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut§ 132, 2020-11-11 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-10-06 

Digital Harmoni, Offert 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

Samtliga nämnder 

Sida 
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§ 144 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samm:mträlicsdah1m 

2020-11-23 

Dnr 2020-000288 

Revidering av Karlsborgs kommuns dokumenthanteringsplan 
- nämndernas gemensamma del 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade 
dokumenthanteringsplanen, att gälla från och med 2021-01-01 (bil.48). 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen delegation på kommande 
revideringar av kommunens dokumenthanteringsplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga förvaltningar har gjort en årlig översyn och i samband med det arbetet 
föreslog arkivredogörarna att den del av planen som är gemensam för alla 
nämnder, blir en egen del. Samtliga nämnder har tidigare antagit den delen i sina 
respektive dokumenthanteringsplaner. 

Uppdelningen sker utifrån att det blir en tydligare uppdelning mellan nämndens 
"egna" dokument och de gemensamma typer av handlingar som ska hanteras 
lika av alla. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen,§ 134, 2020-11-11 

Kommunarkivarierna, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Arkivarierna 

Samtliga nämnder 

Kommunledningsförvaltningens enheter 

.Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 145 

SAMMANTRÄDESPRO'fOKOJJ, 
.Sammi\nträdcsdaturn 

2020-11-23 

Dnr 2020-000324 

Digital närvaro vid kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunfullmäktiges presidium rätt 

att besluta om ledamöternas eventuella digitala deltagande i 
kommunfullmäktiges planerade sammanträde i februari och mars 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunfullmäktiges presidium i 
uppdrag att utforma regler för digitalt deltagande i kommunfullmäktiges 
sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Ändringar i kommunallagen gör det tillåtet för ledamöter i kommunfullmäktige 
att delta i sammanträdena digitalt, om kommunfullmäktige beslutat så. 

Karlsborgs kommun avser att köpa teknisk utrustning som gör digitalt 
deltagande möjligt. 

Nuvarande situation med pandemin Covid-19 och restriktioner av 
smittskyddsskäl har skapat ett behov av att kunna genomföra digitala 
kommunfullmäktigesammanträden. Detta är skälet till att forcera beslutet om 
att införa digitalt deltagande. Det kan finnas goda skäl och goda möjligheter att 
genomföra nästa fullmäktigesammanträde helt eller delvis digitalt. 

Ett regelverk som permanent och mer detaljerat reglerar förutsättningarna för 
digital närvaro vid fullmäktigesammanträden bör skyndsamt tas fram. 

Besluts underlag 
Kommunfullmäktiges ordförande Mats Mellblom, Ordförandeskrivelse, 2020-
11-19 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 

Sida 
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§ 146 

Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOJ,L 
Sammanträdcsd-atum 

2020-11-23 

Inga meddelanden finns att delge ledamöterna. 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 147 

Nya Motioner 

SAMMANTRÄDESPROTOKOJ,L 
Sanlfnattlrädcsdatum 

2020-11-23 

Inga nya motioner har inkommit till dagens sammanträde. 

Sida 

17(18) 



... KARLSBORGS 
~-~ KOMMUN avsa 

Kommunfullmäktige 

§ 148 

SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 
Samma11trå1Jc1ala1um 

2020-11-23 

Ansökan om ersättning för sammanträdet 

Ledamöterna ansöker gemensamt om ersättning för sammanträdet. 

Sida 
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