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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Måndagen den 31 augusti 2020, kl. 08:30 till l 0:57 i 
Kommunkontoret sammanträdesrum A. 

Daniel Andersson (M), ordförande 
Barbro Gustafsson (M), vice ordförande 
Peter Andreasson (S), oppositionsråd 
Jörgen Dimenäs (M) 
Pernilla Jönsson (M) 
Maria Malmberg (C) 
Ralph Lundeli (KO) 
Nielas Eringsfors (S) ersätts av Robert Hallin (S) 
Eva Pettersson (SD) ersätts av Kristin Skogen (SD) 

Robert Hallin (S) ersätter Nielas Eringsfors (S) 
Kristin Skogen (SD) ersätter Eva Pettersson (SD) 

Anna Liedholm, kommundirektör 
Elin Mellberg, t.f. kanslichef 
N ettan Larsson, chef kultur och fritid , § 81 
Sofia Svensson, HR-chef, § 82 

Ralph Lundeli (KO) 

Kommunhuset, A-salen (Nossan), 2020-09-09, kl. 08.00 . 

§§ 81-91 

~91 
Elin Mellberg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutsinstans 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokollet justerades 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

Datum då publiceringen av 
tillkännagivandet upphör 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Justerare 

Kommunstyrelsen 

2020-08-31 

2020-09-09 

2020-09-09 

2020-10-01 

Am iralen 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Ärendelista 

§ 81 Redovisning föreningsbidrag 2020 Ks 2020/196 

§ 82 Arbetsmiljösammanställning 2019 Ks 2020/27 

§ 83 Information 2020 Ks 2020/4 

§ 84 Krisledningsplan Essunga kommun 2020 Ks 2020/194 

§ 85 Förslag till ny förbundsordning Tolkförmedling Väst Ks 2020/139 

§ 86 Revidering av färdtjänstreglemente Ks 2020/169 

§ 87 Uppdatering av avtal med Räddningsnämnden Ks 2020/193 

§ 88 Remiss Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland Ks 2020/116 
2021-2030 

§ 89 Delegation 2020 Ks 2020/6 

§ 90 Delgivningar kommunstyrelsen 2020 Ks 2020/2 

§ 91 Intiativärende från Sverigedemokraterna (SD) gällande Ks 2020/232 
kommunal arrende av Genevikens badplats 

Justerare 

?c 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

§ 81 Dnr Ks 2020/196 

Redovisning föreningsbidrag 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Ledamöterna tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

N ettan Larsson, chef kultur och fritid informerar i ärendet. Underlag har tagits fram på det som 
kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade gällande kostnadskrävande 
projekt/investeringsbidrag samt vad respektive förening erhåll it i form av olika bidrag. 

Beslutsunderlag 

-Protokollsutdrag § 80, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-17 
- Utbetalda bidrag 2019 och 2020, 2020-08-25 
- Samlat dokument bidrag, 2020-08-28 
-Redovisning ej beviljade ansökn ingar Investeringsbidrag 2019, 2020, 2020-08-28 

Beslutet ska skickas till 

Chef kultur och fritid 

Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

§ 82 Dnr Ks 2020/27 

Arbetsmiljösammanställning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Ledamöterna tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

HR-chef Sofia Svensson föredrar ärendet. 

En god arbetsmiljö är en viktig faktor för en välfungerande verksamhet. Under 2019 har många 
insatser gjotis inom arbetsmiljöområdet Efter att alla chefer och skyddsombud har genomgått en 
arbetsmiljöutbildning under slutet av 2018 så har fördelning av arbetsmiljöuppgifter till vatje 
chefblivit klara under 2019. 

Under 2019 beslutades om nytt riskvärderings och tillbudssystem. Det kommer att 
implementeras under 2020 och kommer på så vis underlätta kommande riskanalyser och 
skyddsronder. Systemet behandlar också tillbud och arbetsskador och underlättar för cheferna att 
få en överblick av risker i verksamheten. 

En ny arbetsmiljöpolicy har antagits under året. HR-enheten har också arbetat fram nya rutiner 
och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och systematiserat så att det ska vara enkelt att komma åt för 
chefer på intranätet. En e-utbildning i kränkande särbehandling har skickats ut till alla chefer och 
medarbetare i hela organisationen. 

Ett av kommunens mål är att vi ska ha frisk personal. sjukfrånvaron beräknas i procent i 
förhållande till överenskommen arbetstid. 2019 och 2018 ökar sjukfrånvaron jämfört med året 
innan, merparten av höjningen beror på ökad korttidsfrånvaro. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 2, Förhandlingsdelegationen, 2020-02-06 
-sjukfrånvaro och arbetsmiljöarbete 2019 

Beslutet ska skickas till 

Sofia Svensson HR-chef 

Justerare 
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e SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

§ 83 Dnr Ks 2020/4 

Information 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Information från kommunstyrelsens ordförande 
Kooperat iva Hyresrättsföreningen Essunga Äldrebostäder- ombyggnad Kerstinsås 
V 6-samarbetet 
Trafikverket- möte 17 september 
Skaraborgs kommunalfårbund 

Information från kommundirektör 
Coronakrisen-nuläge 
Covid-19: Vårdcentralen 
Övrigt, ekonomi 
Övrigt, samhällsbyggnadsenheten 
Övrigt, V 6- samarbetet 

Information kring den nyinrättade kommunkanslienheten - t. f. kanslichef informerar 

Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

§ 84 Dn r Ks 2020/194 

Krisledningsplan Essunga kommun 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta fårslag till krisledningsplan får Essunga kommun. 

Protokollsanteckning 

Robert Hallin (S) begär att få göra en protokollsanteckning angående att han anser att det finns 
för få Rake! telefoner i kommunens regi och att kommunledningssektor bör undersöka 
kommunens behov av fler Rake! telefoner. 

Sammanfattning av ärendet 

Essunga kommun har en ledningsplan vid extraordinär händelse som beslutades i 
kommunfullmäktige 2016-12-12. Denna plan har nu uppdaterats. Arbetet har skett i 
samarbete med kommunledning, kommunikatör och säkerhetssamordnare. Namnet är bytt 
till krisledningsplan får Essunga kommun och fareslås beslutas i kommunstyrelsen. 

Krisledningsplanen innehåller riktlinjer för kommunens krisorganisation och har till syfte att 
samordna de kommunala ledningsinsatserna så att ett välorganisaerat, informativt och 
effektivt arbete kan utfaras. Vid varje ny mandatperiod ska kommunen besluta om planer 
får krishantering. Planerna upprättas enligt direktiv från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. 

Ledningsplanen från 2016-12-12 ska avslutas i samband med att nu framtagen plan antas. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 88, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-17 
-Tjänsteskrivelse 2020-07-28 
-Förslag till krisledningsplan for Essunga kommun 

Justerare 
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'-' Essunga kommun 

Beslutet ska skickas till 
- säkerhetssamordnare 
- Kommundirektör 
- Ledningsgrupp 
- Kommunikatör 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

§ 85 Dnr Ks 2020/139 

Förslag till ny förbundsordning Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
Anta fårslag till ny förbundsordning får Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning av ärendet 

Essunga kommun är medlem i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Syftet med 
kommunalfårbundet är att tillgodose medlemskommunernas behov av språktolk, genom att 
bedriva gemensam språktolk-och översättningsförmedling. 

Direktionen i kommunalfårbundet har vid sitt sammanträde 2020-03-07, § 401 , beslutat anta 
förslag till ny förbundsordning och underställt densamma för medlemskommunernas 
kommunfullmäktiges godkännande. 

I samband med att ansökningar om medlemskap i kommunalförbundet inkommit från Partille, 
Lysekil och Sotenäs kommuner, har en omarbetning av förbundsordningen genomfötis. Förutom 
strukturella och redaktionella förändringar, har kommunallagens regler vid beslutfattande 
inarbetats i fårslaget till ny fårbundsordning. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 90, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-17 
-Tjänsteskrivelse 2020-07-08 
- Protokollsutdrag från direktionens i Tolkförmedling Väst sammanträde 2020-03-07, § 401 
-Förslag till ny förbundsordning för kommunalfårbundet Tolkförmedling Väst 

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 

l """'''"'''''"'' 
Justerare 
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e 
Essunga kommun 

§ 86 

Revidering av färdtjänstreglemente 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Anta fårslag till revidering av fårdtjänstreglemente. 

Sammanfattning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr Ks 2020/169 

Skaraborgs kommuner har samverkat kring fårdtjänst tillsammans med Västtrafik under många 
år. Samverkan har inneburit en större frihet i sitt resande för den fårdtjänstberättigade personen 
och likhet i beslutsprocessen oberoende av vilken 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 fårdtjänstresenär haft möjligheten att fritt resa i hela Skaraborg. Kommunerna 
har valt att ha samma regler då man anser att fårdtjänst 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 infött en ny zonindelning och ett nytt sätt att 
beräkna priset på resan. Detta innebär för fårdijänstresenären att begreppet "regionfårdtjänst" 
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 fårdtjänst 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 för 
funktionshindrade att arbeta eller studera på annan 011 utan att känna att kollektivtrafiken skulle 
vara ett hinder. 

2020-08-06 inkom en skrivelse från SRF Skaraborg och Funktionsrätt Skaraborg om 
fårdtjänstpris efter förändringen av zoonindelningen 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande) 

Kristin Skogen, Sverigedemokraterna (SD), yrkar på avslag på det reviderade fårslaget av 
fårdtjänstreglemente med hänvisning till att fårdtjänsttaxorna ska förbli oförändrade, även de 
som innefattar längre resor över mer än tre kommungränser. 

Kommunstyrelsens ordfårande Daniel Andersson (M) finner att det finns två fårslag till beslut: 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om bifall till det reviderade förslaget. 

2. Yrkande från Kristin Skogen (SD) om avslag på det reviderade fårslaget 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 91 , Kom m unstyreisens arbetsutskott, 2020-08-17 
- 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 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsenheten 
Färdtjänsthand läggare 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

§ 87 Dnr Ks 2020/193 

Uppdatering av avtal med Räddningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
Anta uppdaterat avtal om gemensam räddningsnämnd med ikraftträdande 2021-01-0 l. 

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 föranlett av 
dels extra tilldelade medel för löneavtalet RIB l 7 och dels extra kostnader för Vara kommun 
med anledning av nybyggd brandstation i K vän u m. Genom få reslagen anpassad kostnads
fördelning 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 för någon kommun, bara 
en anpassning till faktisk fördelning. 

Det reviderade avtalet få reslås träda i kraft fr o m 2021-01-0 l . 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 92, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-17 
-Tjänsteskrivelse 2020-07-08 
-Protokollsutdrag från Räddningsnämndens Västra Skaraborg sammanträde 2020-05-07, § 18. 
-Förslag till nytt avtal om gemensam räddningsnämnd 

Beslutet ska skickas till 

Räddningsnämnden Västra Skaraborg 
Ekonomienheten 

Justerare 
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e SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

§ 88 Dn r Ks 2020/116 

Remiss Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
Essunga kommun avstår från att lämna ett eget yttrande över Västra Götalands remiss Regional 
utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 till förmån för det gemensamma yttrandet från 
kommunalförbundet Skaraborg. 

Sammanfattning av ärendet 

Essunga kommun har getts möjlighet att yttra sig över Regional utvecklingsstrategi Västra 
Götaland 2021-2030. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det 
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland och ersätter den befintliga regionala 
utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. 

Förslaget till strategi innehåller mål och prioriteringar fram till 2030 och har arbetats fram i bred 
dialog under 2019 med representanter för kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila 
samhället, myndigheter, akademi med flera. 

Direktionen i kommunalförbundet Skaraborg har beslutat att lämna ett skaraborgsgemensamt 
yttrande över förslaget. Syftet är att lyfta fram de särskilda delregionala skaraborgsutmaningarna och 
perspektiven för att på så sätt skapa en bättre helhetsbalans mellan de olika delregionerna i Västra 
Götaland, såsom mellan storstadsregion och landsbygd, mellan kustområden och inland m m. En 
arbetsgrupp bestående av kommundirektörer har tillsatts med uppdraget att arbeta fram ett 
gemensamt förslag till yttrande, att underställas direktionen vid dess augustisammanträde. Essunga 
kommun, genom dess kommundirektör, ingår i arbetsgruppen . Eftersom Essunga kommuns 
perspektiv omhändeiias i både arbetsgruppen och i direktionen för kommunalförbundet skaraborg 
föreslås kommunstyrelsen besluta avstå från att lämna ett eget yttrande över förslaget. 

Beslutsunderlag 

-Protokollsutdrag § 93 , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-17 
-Tjänsteskrivelse 2020-07-07 
-Västra Götalands remiss Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 

Beslutet ska skickas till 

Västra Götalandsregionen 

(:r __ l """'''"~'""'' Justerare 

13 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

§ 89 Dnr Ks 2020/6 

Delegation 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen över delegationsbeslut som förtecknats i protokoll. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i 
enlighet med sin delegationsordning (Kommunallag 2017:725 , 7 kapitlet, 5-7 paragraferna) . 
Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden i vissa ärenden till förmån för ärenden 
av mer principiell beskaffenhet. Detta möjliggör en effektivare verksamhet från nämnden till 
delegaten med kortare beslutsvägar och snabbare handläggningen av utvalda ärenden enligt 
delegations01·dningen. 
Beslut gjorda på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen enligt kommunallag (2017:725) 
7 kapitlet, 8 paragrafen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller 
fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller 
föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över 
ärendet och fatta beslut. 

Ekonomiärenden 
Anstånd av betalning: 2020-06-0 l- 2020-08-18 enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt 2.1.3. 

Färdtjänstbeslut 
Handlagda fårdtjänstebeslut under juli månad 2020 enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
§ 7. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsrapport fårdtjänstbeslutjuli månad 2020 
- Delegationsbeslut 2020-06-01- 2020-08-18 avseende anstånd med betalning, 2020-05-28 

Beslutet ska skickas till 

- Ekonomiassistent 
- Färdtjänsthandläggare 

l """'''"'''''"'' 
Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

§ 90 Dnr Ks 2020/2 

Delgivningar kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisning av meddelande som inkommit den 15 maj 2020 till och med 25 augusti 
2020 som förtecknas i protokoll. 

Sammanfattning av ärendet 

- Protokoll Räddningsnämnden 2020-05-07 (2020-05-15) 
- Bilagor protokoll Räddningsnämnden 2020-05-07 (2020-05-15) 
-Protokoll VästKom Styrelsen 20200505.(2020-05-26) 
-Bilaga till protokoll från VästKom:s styrelse 20200505 . Kommunernas utmaningar med fokus -
på ekonomi. (2020-05-26) 
-Protokoll VästKom:s styrelses arbetsutskott 20200507 (2020-05-26) 
- Bilaga till protokoll arbetsutskottet VästKom Förslag till omfördelning inom regional 
transp01tinfrastrukturplan 2018-2029 (2020-05-26) 
-Protokoll 2020-05-18, Förhandlingsdelegationen (2020-06-01) 
-Protokoll 2020-06-03 EEST (2020-06-03) 
- Protokoll Stiftelsen Essunga Industrier 2020-05-18 §§ 22-26 (2020-06-09) 
- Protokoll Essunga Bostäders styrelsemöte 2020-05-18 §§ 36-50 (2020-06-09) 
- Protokoll från styrelsemötet för anslag Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2020-06-02 
(2020-06-17) 
- Protokoll 2020-06-17 EEST (2020-06-17) 
- Protokoll-2020-06-05 Skaraborgs Kommunalfårhund (2020-06-22) 
- Beslut om förordnande av vigselförrättare i Essunga kommun (2020-06-29) 
- EEST protokoll , 2020-08-12 
-Justerat protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-17 (2020-08-25) 

Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

§ 91 Dnr Ks 2020/232 

Initiativärende från Sverigedemokraterna (SD) gällande kommunalt 
arrende av badplats Geneviken 

Kommunstyrelsens beslut 

Överlämna ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Kristin Skogen (SD) lämnade in ett initiativärende i samband med kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-08-31 angående önskan att kommunen arrenderar badplatsen Geneviken i 
Alingsås kommun. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, 2020-08-31 

Beslutet ska skickas till 

Sverigedemokraterna (SD) 

Justerare 
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