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§ 68 Dnr 2019-000001  

Information 2019 

Under sammanträdet 

Folkhälsostrateg Madelene Engvall visar film om folkhälsoarbetet i Essunga kommun och i 

Västra Götaland.  

Folkhälsans arbete handlar om att ha fokus på tidiga insatser för att främja ett gott resultat.  

Politiska beslut påverkar folkhälsan då det kan inverka på individnivå, men också på 

samhällsnivå.  

Regeringen har beslutat om folkhälsans utveckling genom propositionen 2017/18:249 som 

syftar till god och jämlik hälsa, en utvecklad folkhälsopolitik. Propositionen har åtta delmål.  

Folkhälsan i Sverige är med ett internationellt perspektiv god, men psykisk ohälsa är ett stort 

problemområde och specifikt utmärks detta för Sverige.  
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§ 69 Dnr 2019-000137  

Folkhälsoplan 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta folkhälsoplan 2020.       

Sammanfattning av ärendet 

Hälsa är en mänsklig rättighet som skyddas av flera internationella konventioner. Sverige har 

ställt sig bakom FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt 

WHO:s konstitution som lyfter fram bästa uppnåeliga hälsa som en mänsklig rättighet. 

Förutsättningar för att människor ska må bra och ha en god hälsa påverkas av deras livsvillkor 

och omgivande livsmiljöer, men också av individens egna val och levnadsvanor. I en kommun 

finns det stora möjligheter att påverka livsvillkor och livsmiljöer och därmed skapa 

förutsättningar för en god hälsa. 

I folkhälsoplanen läggs en riktning med prioriterade områden som är viktiga att arbeta med 

för att nå en bättre folkhälsa i kommunen. Planen är 1-årig med budget och gäller under 2020.  

 

Mål: 

Essunga kommuns lokala folkhälsoarbete vilar på det övergripande nationella målet, 

”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen och 

sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation” samt kommunens mål:  

- Essunga kommun ska verka för olika former av mötesplatser som stärker människors 

utveckling och inkludering. 

- I Essunga kommun ska alla invånare genom hela livet ha möjlighet till goda livsvillkor. 

- Essunga kommun ska bidra till en attraktiv och hållbar livsmiljö.  

- Att folkhälsoarbetet implementeras i kommunens samtliga förvaltningar. 

Prioriterat arbetsområde: 

Folkhälsoarbetet ska vara riktat mot hälsofrämjande, befrämjande och tidiga insatser. 

- Öka den psykiska hälsan       

Under sammanträdet 

Folkhälsostrateg Madelene Engvall föredrar ärendet.  

Ärendets gång 

Kommunstyrelsen § 88, 2019-09-02 

Folkhälsorådet § 12, 2019-06-04      
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 88, 2019-09-02 

Tjänsteskrivelse, folkhälsostrateg Madelene Engvall 2019-08-09 

Förslag Folkhälsoplan 2020, 2019-08-05       

Expedieras till 

Folkhälsostrateg Madelene Engvall 
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§ 70 Dnr 2019-000075  

Redovisning av partistöd 2018 och utbetalning av partistöd 
2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisning av partistöd för 2018 och därmed betala ut partistöd för 2020.       

Sammanfattning av ärendet 

30 juni är senaste datum för partierna att inkomma med redovisning för att få partistöd 

utbetalt nästkommande år. Kommunfullmäktiges presidium granskade de inkomna 

redovisningarna 2019-08-15 och fann att samtliga partier i kommunfullmäktige hade lämnat 

in en korrekt redovisning.       

Under sammanträdet 

Ordförande Tomas Johansson (C) föredrar ärendet.  

Ärendets gång 

Kommunfullmäktiges presidium § 2, 2019-08-15      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag § 2, kommunfullmäktiges presidium 2019-08-15      

Expedieras till 

Ekonomiavdelningen  
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§ 71 Dnr 2019-000146  

Revidering av bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Godkänna revidering av arvodesbestämmelser.   

Sammanfattning av ärendet 

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda är en riktlinje som ska förtydliga 

de förtroendevaldas rättigheter till arvoden och andra ersättningar i samband med 

tjänstgöring. Bestämmelsen gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen, i övriga nämnder och organ för beredning, i beredningar som tillsatts av 

fullmäktige samt för revisorer.  

Riktlinjen ska med jämna mellanrum revideras för att stämma överens med gällande lagar och 

förändringar i organisationen. Det behövs särskilt utredas vad som ska ingå i ett årsarvode för 

ordföranden, vice ordföranden och oppositionsråd i styrelsen och nämnderna.        

Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 90 

Förhandlingsdelegationen 2019-06-17 § 23          

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 90, 2019-09-02 

- Förslag bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 2019-2022, 

administrativ chef Lina Jonasson, 2019-05-14      

Expedieras till 

Förtroendevalda 

Assistent, Ulrica Karlsson  
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§ 72 Dnr 2019-000182  

Nytt reglemente krisledningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta reglemente för krisledningsnämnden.    

Sammanfattning av ärendet 

I kommunen ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. 

Närmare bestämmelser finns i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).  

Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala. 

Händelsen skall innebära en allvarlig störning eller övervägande risk för en allvarlig störning i 

viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. I övrigt tillämpas 

kommunallagens (2017:725) bestämmelser och kommunstyrelsens reglemente i tillämpliga 

delar.    

Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 93 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14 § 82      

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 93, kommunstyrelsen 2019-09-02 

- Tjänsteskrivelse, Lina Jonasson, 2019-08-05 

- Förslag reglemente för krisledningsnämnden, Lina Jonasson & Ingegerd Andreasson, 2019-

07-01    

Expedieras till 

Säkerhetssamordnare  
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§ 73 Dnr 2019-000132  

Revidering av reglemente för socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta revidering av reglemente för socialnämnden.    

Sammanfattning av ärendet 

Nämndernas reglementen ska under varje mandatperiod ses över. Kommunledningssektorn 

har därför genomfört en översyn av socialnämndens reglemente. Reglementet har uppdaterats 

utifrån de tillägg och förändringar som har gjorts i kommunallagen samt anpassats efter 

Sveriges kommuner och landstings riktlinjer för reglementen för kommunala nämnder. I 

reglementet har en uppdatering gjorts vad gäller nämndes verksamhetsområden och 

tillhörande lagstiftning. Kommunfullmäktiges beslut att föra över ansvaret för arbetsmarknad- 

och integrationsfrågor från kommunstyrelsen till socialnämnden har också beaktats.     

Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 97 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14 § 80 

Socialnämnden 2019-05-21 § 23      

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 97, kommunstyrelsen 2019-09-02 

- Tjänsteskrivelse, utredare Emelie Lidén, 2019-04-02 

- Förslag reglemente för socialnämnden, utredare Emelie Lidén, 2019-04-02   

Expedieras till 

Socialnämnden 
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§ 74 Dnr 2019-000159  

Revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden.    

Sammanfattning av ärendet 

Nämndernas reglementen ska under varje mandatperiod ses över. Samhällsbyggnadschef har 

därför tillsammans med nämndsekreterare och utredare genomfört en översyn av bygg- och 

miljönämndens reglemente och föreslår ett antal ändringar och tillägg. Reglementet har 

uppdaterats utifrån de tillägg och förändringar som har gjorts i kommunallagen samt 

anpassats efter Sveriges kommuner och landstings riktlinjer för reglementen för kommunala 

nämnder. Bygg- och miljönämndens ansvarsområden har också tydliggjorts i förslaget.     

Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 95 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14 § 81 

Bygg- och miljönämnden 2019-06-12 § 31      

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 95, kommunstyrelsen 2019-09-02 

- Tjänsteskrivelse, administrativ chef Lina Jonasson, 2019-05-29 

- Förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden 2019-06-13    

Expedieras till 

Bygg och miljönämnden  
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§ 75 Dnr 2019-000202  

Revidering av avfallstaxa 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta avfallstaxa för år 2020.       

Sammanfattning av ärendet 

Taxan har generellt höjts med 3 % och viss nedjustering har gjorts för avgiften för hushåll 

med sex hämtningar per år. Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

inom Essunga kommun. Insamlingen sköts idag på entreprenad av Ragn-Sells 

Kommunpartner AB. Avgifter för insamling, transport, återvinning och behandling av avfall 

tas ut i enlighet med de belopp och de villkor som framgår av denna taxa samt av gällande 

renhållningsordning för Essunga kommun. Taxan ska täcka kostnader enligt uppdraget för 

hämtningen av hushållsavfallet men även täcka kostnader för drift och skötsel av kommunens 

återvinningscentral, inklusive farligt avfall, fjärrtransporter och behandling av det insamlade 

materialet, avfallsplanering och uppföljning av verksamheten, administration och 

kundservice. 

Renhållningsavgifter regleras i 27 kap miljöbalken (1998:808)§ 4-6.     

Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 97      

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 97, kommunstyrelsen 2019-09-02 

- Förslag till avfallstaxa 2020, 2019-08-19 

- Tjänsteskrivelse, VA-ingenjör Thomas Hugosson, 2019-08-19 

- Taxa Fastighetsrenhållningen 2020 jämförelse med 2019, 2019-08-19 

- Jämförelse avfallstaxor grannkommuner 2019, 2019-08-19    

Expedieras till 

Samhällsbyggnadsenheten 
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§ 76 Dnr 2019-000131  

Revidering av taxa-, ansöknings- och tillsynsavgifter för 
tobak 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa tillägg och revidering av taxan: "Ansöknings och tillsynsavgifter för alkohol, tobak 

och receptfria läkemedel" enligt upprättat förslag.   

Ansökan om försäljningstillstånd tobak; 7 200 kronor 

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd; 5 600 kronor 

Anmälan om ändrade ägar- och bolagsförhållanden; 4 400 kronor 

Anmälan om förändrat försäljningstillstånd; 2 000 kronor 

      Tillsyn av försäljningstillstånd; 6 000 kronor    

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och avgifter för tillsyn med 

anledning av en ny lag som trädde i kraft 1 juli 2019, lagen om tobak och liknande produkter 

(2018:2088). Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller att 

pröva tillstånd för försäljning av tobak samt ett utökat ansvar vad gäller tillsyn. 

De nya reglerna om att den som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd för sin försäljning gäller 

både för den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan 

försäljning av tobak (partihandel). Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala 

handeln med tobaksprodukter och ligger även i linje med flera direktiv och 

rådsrekommendationer från EU. I den nya lagen är det kommunen som har ansvar för att 

lämna tillstånd för tobaksförsäljning och kommunen har enligt den nya lagen rätt att ta ut 

avgift för uppgiften enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige liksom rätt att ta 

ut skälig avgift för sin tillsyn. Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnader för 

hantering av tillståndsansökningar. 

Enligt länsstyrelsens uppfattning kommer handläggning av en ansökan för 

försäljningstillstånd för tobak vara nästan lika omfattande som ansökan om 

serveringstillstånd.  

När det kommer till tillsynsavgifter kommer kommunerna att få flera tillsynsuppdrag jämfört 

med idag: spårbarhet och märkning, ändringar i bolag samt fortsatt lämplighet efter meddelat 

tillsynsavgifter, menar länsstyrelsen. 
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Tillståndsenheten i Samverkan (TiS) har med utgångspunkt från de faktiska kostnaderna 

räknat ut ett förslag till taxa som finns i handlingarna. Revideringen av taxan föreslås börja 

gälla i samband med att lagen träder i kraft den 1 juli 2019. Taxan är tänkt att vara densamma 

i alla TiS kommuner.     

Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 98 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-14 § 86,  

Socialnämnden, 2019-05-21 § 25     

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 98, kommunstyrelsen 2019-09-02 

- Protokollsutdrag § 86, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-14 

- Protokollsutdrag Socialnämnden, 2019-05-21 § 25 

- Tjänsteskrivelse, chef social sektor Björn Franke, 2019-04-01 

- Tjänsteskrivelse/underlag, chef social och arbetsmarknad Lidköpingskommun Linda Billing 

- Förslag på nya taxor, 2019-04-01   

Expedieras till 

Socialnämnden  
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§ 77 Dnr 2019-000141  

Revidering av taxa för kopiering och utskrift 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Avgift för kopiering och scanning ska vara oförändrade och gälla enligt 

kommunfullmäktiges senaste beslut 2016-09-26, § 76.  

- Godkänna revidering om riktlinjer taxa kopiering och scanning.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen reviderade avgifterna för kopiering och scanning under 2016. 

Avgifterna är jämlika med andra kommuners avgifter och anses rimliga. 

Uppdatering av reglerna har gjorts då de lagar som det hänvisas till har förnyats samt tillägget 

om avgift för sammanställning av information. 

Det blir allt vanligare att företag begär ut information från kommunen som önskas vara 

sammanställt i ett särskilt format, uträknat eller automatiserat på olika sätt. Detta är en 

tidskrävande arbetsuppgift. Vi har naturligtvis rätten att neka denna arbetsinsats, men 

emellanåt är företagen ändå villiga att betala för denna insats.  

Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 99 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14 § 87      

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 99, kommunstyrelsen 2019-09-02 

- Tjänsteskrivelse, administrativ chef, Lina Jonasson, 2019-05-20 

- Revidering om riktlinjer taxa kopiering och scanning, 2019-05-20   

Expedieras till 

Administrativ chef, Lina Jonasson 

Assistent Ulrica Karlsson 
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§ 78 Dnr 2019-000142  

Revidering av taxa för uthyrning av teknisk utrustning 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avgift för uthyrning av teknisk utrustning revideras enligt förslag, med ändringen att inte 

erbjuda allmänheten och företag att hyra utrustningen.     

Sammanfattning av ärendet 

Objekt Tidigare taxa Ny taxa 

Ljudanläggning 500kr/dygn för ideella och 

politiska föreningar, 800 

kr/dygn för allmänheten & 

företag 

500 kr/dygn för ideella och 

politiska föreningar.  

Antecknas att avgiften är inklusive moms. 

Avgiften innefattar inte någon upp- eller nedmontering av anläggningen, däremot viss 

skötselinstruktion. Skada som uppstått genom vållande eller oaktsamhet är den som hyr 

utrustningen skyldig att ersätta.  

Teknisk utrustning hyrs sällan ut, och det är inga summor att ta hänsyn till i budget. Att ha 

olika avgifter för olika organisationer eller personer blir en onödig administrativ 

handläggning.     

Ärendets gång 

Kommunalstyrelsen 2019-09-01 § 100 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14 § 88    

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 100 kommunstyrelsen 2019-09-02 

- Tjänsteskrivelse, administrativ chef Lina Jonasson, 2019-05-27    

Expedieras till 

Administrativ chef Lina Jonasson 
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§ 79 Dnr 2019-000163  

Revidering av taxor för uthyrning av skollokaler 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna föreslagna taxor för uthyrning av skollokaler 2020.     

Sammanfattning av ärendet 

Objekt 

tyle='mso-bidi-font-weight:normal'> 

2019 2020 

Lokaler i Nossebro skola   

Aula entré 140 kr 160 kr/dygn 

Aula med pentry 600 kr 700 kr/dygn 

Aula med matsal & pentry 1 200 kr 1 300 kr/dygn 

Skolmatsal med pentry 600 kr 700 kr/dygn 

Skolkök med diskmaskin exklusive personal 625 kr 750 kr/dygn 

Fritidsgården 150 kr 170 kr/dygn 

Musiksal 150 kr 170 kr/dygn 

Slöjdsalar 150 kr 170 kr/dygn 

Hemkunskapssal 150 kr 170 kr/dygn 

Bild- och keramiksal 150 kr 170 kr/dygn 

Sammanträdesrum vid biblioteket 150 kr 170 kr/dygn 

Idrottshall 80 kr/tim 100 kr/tim 

Idrottshall vid betalande publik 130 kr/tim 150 kr/tim 

Halva idrottshallen 60 kr/tim 80 kr/tim 

Nossebro lärcenter   

Lektionssal  150 kr 170 kr/dygn 

Konferensrum 150 kr 170 kr/dygn 

Lokaler i Bredöl & Jonslund   

Matsal 300 kr 300 kr/dygn 

Slöjdsalar 150 kr 170 kr/dygn 

Gymnastiksal 60 kr/tim 80 kr/tim 

 

De föreslagna taxorna har tagits fram i samråd med chef utbildningssektor Tina Hededal.  

För detaljer kring uthyrning av skollokaler, se regler för uthyrning av skollokaler beslutade av 

utbildningsnämnden 2018-06-19, § 33.      
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Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-14 § 91 

Utbildningsnämnden 2019-06-24 § 50     

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 101 kommunstyrelsen 2019-09-02 

- Tjänsteskrivelse: Taxor för uthyrning av skollokaler 2020, kost och lokalvårdschef Mailis 

Kuhlin Gustavsson, 2019-06-25  

Expedieras till 

Utbildningsnämnden 
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§ 80 Dnr 2019-000164  

Revidering av taxor för pedagogisk lunch och 
personallunch 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna att taxorna för pedagogisk lunch och personallunch 2020 höjs enligt förslag.    

Sammanfattning av ärendet 

Pedagogisk lunch för förskolepersonal ligger idag på 10 kronor per person och dag. Då ingår 

frukost eller mellanmål plus lunch. En uträkning har gjorts på förskolornas livsmedels-

kostnader för hela 2018 och gav en dagskostnad på cirka 16 kronor per person och dag. Denna 

kostnad förväntas bli högre under 2019 på grund av ökade livsmedelspriser. Kostenheten 

föreslår att den pedagogiska taxan för förskolepersonalen höjs från 10 kronor till 13 kronor.  

Pedagogisk lunch på skolorna ligger idag på 23 kronor per person med undantag för dem som 

blivit beviljade den lägre kostnaden på 10 kronor per person och måltid. Detta för personal 

som arbetar med barn inom grundsärskolan. Kostenheten föreslår att den pedagogiska taxan 

för skolans personal är oförändrad men att den lägre kostnaden höjs från 10 kronor till 13 

kronor.  

Att komma och äta som gäst i kommunens skolmatsalar kostar idag 57 kronor. Då ingår 

sallad, smör, hårt bröd, dryck och kaffe. Här föreslås taxan oförändrad för 2020. 

  2019 2020 

Pedagogisk måltid förskola/fritids 10 kr 13 kr 

Pedagogisk måltid skola 23 kr 23 kr 

Pedagogisk måltid skola (särskilda 

behov) 

10 kr 13 kr 

Personallunch 57 kr 57 kr 

På utbildningsnämnden 2019-06-24, § 51 var ledamöterna överens om att bibehålla nuvarande 

taxor för pedagogisk måltid och personallunch under 2020 då de ser de pedagogiska 

måltiderna som en del av arbetsuppgifterna för personalen.    

Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 102 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14 § 92 

Utbildningsnämnden 2019-06-24 § 51      
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 102, kommunstyrelsen, 2019-09-02 

- Tjänsteskrivelse, Mailis Kuhlin Gustavsson, 2019-05-25  

Expedieras till 

Utbildningsnämnden 
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§ 81 Dnr 2019-000176  

Revidering av avgifter för uthyrning av samlingslokaler 
Kerstinsås 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Vid extern uthyrning av samlingssalen Stenbron på Kerstinsås tas en hyra på 600 kr/halvdag 

och 1 000 kr/heldag. 

- Vid extern uthyrning av sammanträdesrummet Baljeforsbron på Kerstinsås tas en hyra på 

200 kr/halvdag och 350 kr/heldag.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-09-27 § 89, om Taxa vid uthyrning av samlingssalen på 

Kerstinsås på 200 kr/tillfälle vid extern uthyrning. Uthyrning till ideella föreningar med 

verksamhet i kommunen är avgiftsfri. Sedan beslutet togs har samlingssalen byggts om. Det 

finns därför anledning att se över avgiften.  

Lokalerna på Kerstinsås är i första hand till för de verksamheter som finns i lokalerna och för 

äldre i kommunen. Efter renovering finns en större samlingssal, Stenbron, med flexibel 

möblering och teknisk utrustning för ljud och bild. Det finns också ett mindre 

sammanträdesrum, Baljeforsbron, som också har teknisk utrustning för ljud och bild. Dessa 

lokaler är möjliga att vid enstaka tillfällen hyra ut externt i mån av plats och till ändamål som 

inte stör verksamheten. Förvaltningen föreslår följande hyra:  

Stenbron: 600 kr/halvdag och 1 000 kr/heldag 

Baljeforsbron: 200 kr/halvdag och 350 kr/heldag  

Uthyrning till ideella föreningar med verksamhet i kommunen är även fortsättningsvis 

avgiftsfri.  

Restaurangen/Mötesplatsen Kaveldunet hyrs inte ut externt.     

Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 103 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-14, § 93 

Socialnämnden 2019-06-18, § 35         
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 103, kommunstyrelsen 2019-09-02 

- Tjänsteskrivelse: Avgifter uthyrning Kerstinsås, chef social sektor Björn Franke, 2019-06-07  

Expedieras till 

Socialnämnden 
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§ 82 Dnr 2019-000166  

Revidering av måltidspriser på Kaveldunet 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Priser på Kaveldunet för 2020 antas enligt nedan: 

- Pensionärer: 59 kronor (varmrätt, sallad, valfri dryck, bröd, kaffe och efterrätt) 

- Personal (anställda i Essunga kommun och Essunga Bostäder AB): 60 kronor (varmrätt, 

sallad, vatten/måltidsdryck) 

- Övriga: 90 kronor (varmrätt, sallad, valfri dryck, bröd, kaffe och efterrätt)  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har gjort en översyn av priserna på Restaurang Kaveldunet på Kerstinsås. 

Restaurangen har äldre i kommunen och personal som huvudsaklig målgrupp.  

  2019 2020 

Pensionärer vid köp av 10 

kuponger 

Varmrätt, sallad, valfri 

dryck, bröd, kaffe och 

efterrätt 

570 kr 590 kr 

Personal (Anställda i 

Essunga kommun, 

Primärvården Nossebro, 

Essunga Bostäder och 

Apotekets personal) 

Varmrätt, sallad, 

vatten/måltidsdryck 

57 kr 60 kr 

Övriga, Varmrätt, sallad, 

valfri dryck, bröd, kaffe och 

efterrätt 

83 kr 90 kr 

På Socialnämnden 2019-06-18, § 34 förs en diskussion kring priser för pensioner och 

ledamöterna kommer fram till att pensionärer får äta för 59 kronor per måltid utan krav på att 

köpa 10 kuponger. Inför kommunfullmäktige måste det säkerställas utifrån förbehållsbeloppet 

att personal kan äta för 60 kronor utan skatteteknisk problematik.     
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Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 104 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-14 § 94 

Socialnämnden 2019-06-18, § 34         

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 104, kommunstyrelsen 2019-09-02 

- Tjänsteskrivelse, chef social sektor Björn Franke, 2019-05-28  

Expedieras till 

Socialnämnden 
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§ 83 Dnr 2019-000160  

Priser på mat för LSS-elever (elever över 13 år) på 
heldagsskolan och fritidsklubben (Bryggan) 

Kommunfullmäktiges beslut 

-Taxorna för priser på mat för elever med lovplats på fritidshem respektive elever på Bryggan 

enligt LSS hädanefter hanteras som två olika taxor.  

- Anta förslag för priser på mat för elever med lovplats på fritidshem till 45 kronor/dag (dessa 

inkluderande i dagsavgifter á 75 kronor för lovplats). 

- Anta förslag för priser på mat för elever på Bryggan enligt LSS till 45 kronor/dag. 

- Priserna ska gälla från och med 1 januari 2020.     

Sammanfattning av ärendet 

Tidigare fanns det en taxa för elever på heldagsskolan och fritidsklubben som beslutades av 

utbildningsnämnden 2004-04-07, § 30. Dessa verksamheter finns inte längre utan har lagts ner 

(heldagsskolan) eller bedrivs i annan form. 

Fritidsklubb för elever i årskurs 4–6 finns inte längre utan istället erbjuder Essunga kommun 

lovplats på fritidshem för elever 6–13 år under lov- och studiedagar. En lovavgift är för 

närvarande totalt 75 kronor per dag. I denna avgift ingår matkostnaden om 45 kronor per dag. 

Elever som har fyllt 13 år kan beviljas korttidsvistelse på Bryggan enligt LSS (Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade 1993:387). Vårdnadshavarna för dessa elever 

faktureras regelbundet av kommunen för kostnaden av frukost, lunch och mellanmål.  

Priser på mat för elever med lovplats på fritidshem samt 

korttidsvistelse på Bryggan  

 
Beslut enligt Un 2004-

04-07, § 30 

Förslag 

2020 

Frukost 10 kr 10 kr 

Lunch 20 kr 25 kr 

Mellanmål 8 kr 10 kr 
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Ärendets gång 

Kommunstyrelsen, 2019-09-02 § 105 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-14 § 95 

Utbildningsnämnden, 2019-06-24 § 47      

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 105, kommunstyrelsen 2019-09-02  

- Tjänsteskrivelse, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2019-05-27   

Expedieras till 

Utbildningsnämnden 
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§ 84 Dnr 2019-000185  

Taxa för uthyrning av marknadsutrustning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avgift för uthyrning av utrustning revideras enligt nedanstående förslag.    

Sammanfattning av ärendet 

 Objekt Tidigare taxa Ny taxa 

Toalettvagn 500 kr 1000 kr om man hämtar 

toalettvagnen själv. 

1500 kr plus 37 kr/mil om 

man vill ha den utkörd. 

Marknadsstånd Nossebro 

marknad 

Mått 153*82*225 cm  

------ 500 kr/styck ink platshyra. 

  

Marknadsstånd 

Mått 15*82*225 cm 

------ 100 kr/styck avhämtat på 

kommunen. 

Utanför kommunen 200 

kr/styck 

Eventtält 10x6 meter 1500 kr vid hämtning och 

uppsättning själva 

2000 kr om vi ombesörjer 

uppsättning, inom 

kommunen till föreningar 

1800 kr vid hämtning och 

uppsättning själva. 

2300 kr om vi ombesörjer 

uppsättning, inom 

kommunen till föreningar 

Bord/bänkar 500 kr för 10 plastbord inkl. 

bänkar vid hämtning. 

700 kr för leverans 

Vi hyr enbart ut inom 

kommunen.  

600 kr för 10 plastbord inkl. 

bänkar vid hämtning. 

800 kr för leverans. 

Vi hyr enbart ut inom 

kommunen. 
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Antecknas att avgiften är exklusive moms. 

Skada som uppstått genom vållande eller oaktsamhet är den som hyr utrustningen skyldig att 

ersätta.  

Översyn av taxan är gjord då avgifterna är satta 2016, samt nytt objekt enligt ovan 

"marknadsstånd".     

Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-14 § 89      

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 106, kommunstyrelsen 2019-09-02 

- Tjänsteskrivelse, kommunutvecklare Pernilla Nilsson, 2019-07-05    

Expedieras till 

Kommunutvecklare, Pernilla Nilsson 
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§ 85 Dnr 2019-000186  

Taxa uthyrning av maskiner 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Avgift för utlåning av maskiner och fordon med mera revideras med en höjning på fem 

procent enligt nedanstående förslag.  

- Taxan är enbart till för uthyrning inom koncernen.    

Sammanfattning av ärendet 

Objekt Tidigare taxa Ny taxa 

Anläggningsarbetare/hantverkare 393 kr/timma 412 kr/timma 

Traktor 502 kr/timma 527 kr/timma 

Traktor & spolmaskin 573 kr/timma 601 kr/timma 

Traktor & sopmaskin 809 kr/timma 849 kr/timma 

Traktor & containerkärra 510 kr/timma 535 kr/timma 

Traktor & kärra 573 kr/timma 601 kr/timma 

Traktor, Holder inkl. 

sandspridare 

500 kr/timma 525 kr/timma 

Traktor, Ferguson & slaghack 545 kr/timma 572 kr/timma 

Gräsklippning, Toro l 459 kr/timma 481 kr/timma 

Volvo lastmaskin 809 kr/timma 849 kr/timma 

Antecknas att avgiften är exklusive moms.  

Maskiner utlånas endast med förare, i timpriser ingår förare.  

Timpriserna ska indexregleras årsvis där augusti månads index gäller för nästkommande år. 

Entreprenadindex E84 litt242.    
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Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-14 § 90      

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 107, kommunstyrelsen 2019-09-02 

- Tjänsteskrivelse, verksamhetsansvarig Gata/Park/VA Bernt Mogren, 2019-07-05    

Expedieras till 

Verksamhetsansvarig, Bernt Mogren  
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§ 86 Dnr 2019-000165  

Avgifter inom äldreomsorgen 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avgifter inom äldreomsorgen, inklusive tillämpningsanvisningar antas för 2020.   

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram förslag till avgifter inom äldreomsorgen för 2020 med en 

uppräkning av två procent. I förslaget har löne- och kostnadsutvecklingen samt 

avgiftsnivåerna i Skaraborgs övriga kommuner beaktats.    

Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 108 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-14 § 96  

Socialnämnden, 2019-06-18 § 33     

Beslutsunderlag 

- Sammanställning avgifter Skaraborg 2019, avgiftshandläggare Laila Freiholtz 

- Förslag på ändringar i Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar 

2020, avgiftshandläggare Laila Freiholtz 

- Avgiftsinformation 2018-01-01, avgiftshandläggare Laila Freiholtz  

- Avgiftsinformation 2019-01-01, avgiftshandläggare Laila Freiholtz 

- Förslag avgifter 2020-01-01, nämndsekreterare Karin Ekblad     

Expedieras till 

Socialnämnden 
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§ 87 Dnr 2019-000168  

Oförändrade avgifter 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna att föreslagna taxor är oförändrade 2020.    

Sammanfattning av ärendet 

Följande av kommunens avgifter och taxor föreslås av förvaltningarna bibehållas oförändrade 

2020: 

Taxa: Fastställd: Nämnd: 

Avgifter Nossebro Marknad Kf 2017-09-25, § 55  Ks 

Avgifter för kulturskolan Kf 2017-12-11, § 86 Un 

Avgifter vid upplåtelse av torgplats Kf 2016-09-26, § 72 Ks 

Bibliotekstaxor Kf 2016-09-26, § 75 Un 

Avgifter för serveringstillstånd, tobak och folköl:  

Tillsynsavgifter (fast och rörlig) 

Prövningsavgifter (tillståndsavgifter) 

Kf 2014-09-22, § 65 Sn 

Uthyrning av dagcentralen Gullregnet Kf 2012-10-01 § 81 Sn 

Prissättning av småhustomter Kf 2011-09-26, § 74 Ks 

Hyra av sammanträdesrum kommunkontoret Kf 2010-09-27, § 90 Ks 

Felparkeringsavgifter Kf 2010-09-27, § 73 Ks 

Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 109 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-14 § 97 

Utbildningsnämnden 2019-06-24 §§ 48-49 

Socialnämnden 2019-06-18 § 36      

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 109, kommunstyrelsen 2019-09-02  
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- Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Karin Ekblad och chef social sektor Björn Franke, 

2019-05-28 

- Tjänsteskrivelse, kulturchef Rigmor Persson, 2019-05-16 

- Tjänsteskrivelse, kulturchef Rigmor Persson, 2019-05-16 

- Tjänsteskrivelse, administrativ chef Lina Jonasson, 2019-05-27  

Expedieras till 

Socialnämnden 

Utbildningsnämnden 
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§ 88 Dnr 2019-000181  

Indexuppdaterade taxor 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna indexuppdaterade taxor 2020 enligt förslag.     

Sammanfattning av ärendet 

Taxa: Fastställd: Nämnd: 

Taxa för färdtjänst Kf 2014-12-15, § 101 Ks  

      

Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 110 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-14 § 98      

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 110, kommunstyrelsen 2019-09-02  

- Tjänsteskrivelse, administrativ chef Lina Jonasson 2019-08-05        

Expedieras till 

Färdtjänsthandläggare 
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§ 89 Dnr 2019-000140  

Firmatecknare för Essunga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utse firmatecknare för Essunga kommun enligt förslaget.     

Sammanfattning av ärendet 

Föreslaget är att bemyndiga följande personer att teckna kommunens firma innefattande: 

l. skriva under bidragsansökningar 

2. köpeavtal och andra marköverlåtelsehandlingar, exploateringsavtal, ramavtal 

och andra avtal för upprättande och genomförande av detaljplaner, områdesbestämmelser och 

naturreservat 

3. betalningsförelägganden, lagsökningar och utmätning 

4. kommunens firmatecknare i övrigt. 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Administrativ chef 

Var för sig avseende punkt 1 och 3, i övrigt två i förening.     

Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 111 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-14 § 99      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag § 111, kommunstyrelsen 2019-09-02      
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§ 90 Dnr 2019-000077  

Motion från Sverigedemokraterna (SD) Livskvalitet för äldre 
och funktionshindrade. Cykling utan ålder  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen besvaras med förvaltningens yttrande.     

Sammanfattning av ärendet 

Cristin Skogen (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige Livskvalitet för äldre och 

funktionshindrade - Cykling utan ålder (KF 2019-04-08, § 35). Cykling utan ålder är ett 

ideellt projekt som startades i Danmark 2013 och som sedan har spridit sig över världen. 

Projektet går ut på att ge äldre och funktionshindrade livskvalitet genom att frivilliga cykel-

piloter ser till att äldre och funktionshindrade ges möjligheter att få komma ut i friska luften 

genom en speciell taxicykel.  

Motionären yrkar att kommunen: 

- Köper in en taxi-cykel. 

- Ansluter sig till cykling utan ålders organisation inför uppstart för att få hjälp, vägledning 

och inspiration. 

- Utser en intresserad och driven person som kontaktperson för projektet.  

Ett medborgarförslag om cykling utan ålder har tidigare behandlats av kommunstyrelsen 

under 2019.  

Förvaltningens yttrande: För de äldre och funktionshindrade som bor på kommunens särskilda 

boenden och bostäder med särskild service finns olika möjligheter till utomhusvistelse. De 

lokala värdighetsgarantierna som socialnämnden har antagit garanterar att den som bor i 

särskild boendeform, erbjuds promenad minst en gång i veckan. Därutöver finns det möjlighet 

till utevistelse regelbundet. I genomförandeplanen ska den enskildes önskemål beaktas.  

En viktig del i omsorgsplanen är att se till det friska hos varje person. Förutom utevistelse är 

också rörelse viktigt för att bibehålla funktioner och förbättra måendet. I kommunen finns 

idag två cyklar, som till skillnad från en ren taxi-cykel gör det möjligt för brukaren att utifrån 

förmåga hjälpa till att trampa. Den ena är nyligen inköpt och har växlar för att möjliggöra 

längre turer.  
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I kommunen finns en grupp volontärer som på olika sätt bidrar till att förhöja livskvaliteten 

för framför allt äldre.  

Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att syftet med motionen, att äldre och 

funktionshindrade ges möjlighet att komma ut i den friska luften, är uppfyllt i den ordinarie 

verksamheten.   

Under sammanträdet 

Förslag till beslut 

Kristin Skogen (SD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande uppfattar att det finns två förslag till beslut: 

- Kommunstyrelsens förslag till beslut,   

- Kristin Skogen (SD) förslag om bifall till motionen. 

 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens förslag har 

vunnit.  

Ärendets gång 

Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 113 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14 § 103 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07 § 72 

Kommunfullmäktige 2019-04-08 § 35      

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag, kommunstyrelsen § 113, 2019-09-02  

- Tjänsteskrivelse, tf. kommundirektör, chef för social sektor Björn Franke, 2019-08-06 

- Motion, Kristin Skogen (SD), 2019-03-07     

Expedieras till 

Sverigedemokraterna (SD) 
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§ 91 Dnr 2019-000197  

Riktlinjer för markanvisningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta riktlinjer för markanvisning.        

Sammanfattning av ärendet 

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-03-27 § 41 beslutades att 

Samhällsbyggnadsenheten skulle ta fram ett förslag till riktlinje gällande markanvisning.  

Samhällsbyggnadsenheten har tillfrågat ekonomienheten samt Lidköpings och Trollhättans 

kommun vad de har för riktlinjer och sammanställt ett förslag utefter det.  

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommun och exploatör som ger 

ensamrätt till exploatören att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 

kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst kommunägt markområde för 

genomförandet av ny bebyggelse. Markanvisning är en option för till exempel ett byggföretag 

att under en viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med en kommun om 

förutsättningarna för att uppföra ny bostadsbebyggelse eller att genomföra annan exploatering 

inom ett visst markområde. Det vanligaste, i kommunen, är en markanvisning där 

byggherre/exploatör själv föreslår projekt.        

Ärendets gång 

Kommunstyrelsen, 2019-09-02 § 116 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-14 § 119      

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 116, kommunstyrelsen 2019-09-02 

- Tjänsteskrivelse, Annika Repo Wallman 2019-08-13 

- Förslag till riktlinje, Annika Repo Wallman 2019-08-13       

Expedieras till 

Samhällsbyggnadschef, Annika Repo Wallman 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Option
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Exploatering
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§ 92 Dnr 2019-000158  

Medborgarförslag angående bänkar vid Nossebro scen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna ärende till kommunstyrelsen för beredning och beslut.      

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget syftar till att placera bänkar i anslutning till Nossebro scen. 

Förslagsställaren menar att flera stora evenemang vid scenen saknar sittplatser och att det inte 

alltid går att ta med sig egna stolar. Man önskar också att fler får möjligheten att parkera 

närmare scenen.      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2019-06-12     
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§ 93 Dnr 2019-000188  

Medborgarförslag angående bänkar längs med cykelvägen 
Nossebro-Essunga station 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut.      

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag där man uppmanar kommunen att göra en eller två 

platser för bänkar utmed cykelvägen Nossebro-Essunga.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2019-07-29     
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§ 94 Dnr 2019-000218  

Medborgarförslag Sänk hastigheten i Barne-Åsaka  

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut till medborgarförslaget.       

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget som inkommit handlar om att boende i Barne-Åsaka önskar att 

kommunfullmäktige bistår de boende med att förmå Länsstyrelsen att sänka hastigheten. 

Vägar som berörs är 2500 och väg 2506. Idag är det tillåten hasighet 70 km/h och 

medborgarförslaget syftar till att sänka hastigheten till 40 km/h och i sämsta fall 50 km/h.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2019-09-05      
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§ 95 Dnr 2019-000220  

Medborgarförslag om att plantera fruktträd vid Scenen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut.       

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget syftar till att plantera fruktträd och bärbuskar kring scenen i Nossebro. 

Förslagsställaren tror att detta skulle höja mysfaktorn, samt att det skulle se trevligt ut. 

Grönområden bör utnyttjas och vara till gagn för medborgarna.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2019-08-30     

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(49) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 Dnr 2019-000203  

Begäran om entledigande som ledamot i fullmäktige, Leif 
Avlskarl (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Leif Avlskarl (M) begäran om entledigande från samtliga förtroendeuppdrag beviljas.  

Ny sammanräkning gällande ledamot i kommunfullmäktige begärs från Länsstyrelsen.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Leif Avlskarl (M) har begärt entledigande från samtliga sina politiska uppdrag      

 

Beslutsunderlag 

Entledigande, Leif Avlskarl (M), 2019-08-26      

Expedieras till 

Länsstyrelsen  
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§ 97 Dnr 2019-000236  

Fyllnadsval av ordinarie ledamot i kommunalförbundet 
Göliska IT, Sparbankstiftelsen Skaraborg och 
valberedningen efter Leif Avlskarl (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Välja Mats Olsson (MP) till huvudman i Sparbankstiftelsen Skaraborg från tiden efter 

ordinarie stämma 2020 till ordinarie stämma 2023 

- Välja Tobias Wallin (M) till ledamot i valberedningen  

- Bordlägga valet av ledamot för kommunalförbundet Göliska IT.      

Sammanfattning av ärendet 

Leif Avlskarl (M) har begärt entledigande från samtliga sina politiska uppdrag 

Under sammanträdet 

Joakim Svensson (M) valberedningens ordförande läser upp valberedningens förslag till 

ledamot i kommunalförbundet, Göliska IT, Sparbankstiftelsen Skaraborg samt 

valberedningen. Valberedningen ber att få återkomma med förslag till ledamot för Göliska IT 

då den tillfrågade inte kan anta sig uppdraget.  

Expedieras till 

Sparbankstiftelsen Skaraborg 

Valberedningen 
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§ 98 Dnr 2019-000237  

Fyllnadsval av ersättande ledamot i kommunstyrelsen och 
valnämnden efter Leif Avlskarl (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Välja Sophie Sundquist (M) som ersättare i kommunstyrelsen  

- Välja Jill Schoultz (M) som ersättare i valnämnden      

Sammanfattning av ärendet 

Leif Avlskarl (M) har begärt entledigande från samtliga sina politiska uppdrag.      

Under sammanträdet 

Joakim Svensson (M) valberedningens ordförande läser upp valberedningens förslag på 

ersättande ledamot i kommunstyrelsen samt valnämnden efter Leif Avlskarl (M).  

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Valnämnden  
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§ 99 Dnr 2019-000238  

Fråga från Sverigedemokraterna (SD) om asyl- och 
flyktingmottagandet är av principiell beskaffenhet i 
kommunen.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan från Sverigedemokraterna (SD) anses besvarad.       

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna (SD) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens 

ordförande Daniel Andersson (M). Frågan lyder: Är beslut kring asyl/flykting-mottagandet av 

principiell beskaffenhet för Essunga kommun?      

Under sammanträdet 

Daniel Andersson (M) besvara frågan med att alla beslut i frågan inte är av principiell 

beskaffenhet, men mottagningstalet kan bli en fullmäktigefråga om det ska ändras.   

Kristin Skogen (SD) ställer följdfrågan att delningstalen som tidigare beslutades i 

kommunstyrelsen nu beslutas i socialnämnden, och om det är rätt?  

Daniel Andersson (M) om delningstalen behöver ändras kan detta bli en fråga för fullmäktige.  
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§ 100 Dnr 2019-000024  

Delegation 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna delegationen om maxtaxa inom barnomsorgen och lägger dessa till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut om taxa som följer maxtaxa inom barnomsorgen 2019, chef 

utbildningssektor Tina Hededal, 2019-06-18 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Tina Hededal 2019-06-18      

Expedieras till 

Utbildningsnämnden  
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§ 101 Dnr 2019-000003  

Delgivningar kommunfullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen av meddelanden inkomna 20 maj 2019 till och med den 2 september 

2019 som förtecknas i protokoll.            

Sammanfattning av ärendet 

- Protokoll Ks §§ 81-84, Kommunstyrelsen, 2019-06-19 

- Protokoll Ks §§ 85-120, Kommunstyrelsen 2019-09-02 

- Protokollsutdrag § 135, Regionfullmäktige Västra götalandsregionen, 2019-06-10 

- Protokollsutdrag § 140, Regionfullmäktige Västra götalandsregionen, 2019-06-10  

- Protokollsutdrag § 41, Utbildningsnämnden, 2019-05-20 

 

 

 


