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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

Tomas Johansson (C), ordförande 
Bengt-Göran Henningsson (S), l :e vice ordf. 
Marie-Louise Svensson (M), 2:e vice ordf. ersätts av Pontus 
Ag hamn 
Daniel Andersson (M) 
Maria Radivo i (S) 
Catharina Åslund (M) 
Maria Malmberg (C) 
Fredrik Almgren (M) 
Nielas Eringsfors (S) 
Kenth Henningsson (S) 
Sophie Sundqvist (M) 
Birgitta Nielsen (V) ersätts av Jacob Johansson (V) 
Yvonne Mossberg (S) 
Tobias Wallin (M) ersätts av Stefan Algebäck (M) 
Ralph Lundeli (KD) 
Helene Mohr (C) 
Joakim Svensson (M) 
Kerstin Johansson (S) ersätts av Conny Svensson (S) 
Pernilla Jönsson (M) 
Mats Olsson (MP) 
CliffNyqvist (M) 
Egon Gunnarsson (C) 
Robert Hallin (S) 

Pontus Aghamn (M) ersätter Marie-Louise Svensson (M) 
Jacob Johansson (V) ersätter Birgitta Nielsen (V) 
Stefan Algebäck (M) ersätter Tobias Wallin (M) 
Conny Svensson (S) ersätter Kerstin Johansson (S) 

Elin Mellberg, nämndsekreterare 
Anna Liedholm, kommundirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

Ärendelista 
§ 12 Årsredovisning 2019, Essunga kommun Ks 2020/47 

§ 13 Ombudgeteringar 2019, Essunga kommun Ks 2020/68 

§ 14 Årsredovisning 2019, Essunga Bostäder AB Ks 2020/83 

§ 15 Årsredovisning 2019, Stiftelsen Essunga Ks 2020/85 
Industrier 

§ 16 Årsredovisning 2019, Gäliska IT Ks 2020/65 

§ 17 Verksamhetsberättelse 20 19 Ks 2020/56 
Räddningsnämnden 

§ 18 Förslag om sammanslagning av tre Ks 2020/51 
samordningsförbund i Skaraborg 

§ 19 Remiss om framtidens vårdmiljö FVM med Ks 2020/62 
avrop på optioner 

§ 20 Motion från Sverigedemokraterna (SD) om Ks2019/116 
att införa allmänhetens frågestund 

§ 21 Motion från Sverigedemokraterna (SD) Ks 2019/103 
gällande att införa stubbrace 

§ 22 Motion från Sverigedemokraterna (SD) om Ks 2019/104 
att införa en gammaldags sommarauktion 

§ 23 Motion om porrfilter från Ks 2020/78 
Socialdemokraterna (S) 

§ 24 Entledigande av CliffNyqvist (M) som vice Ks 2020/93 
ordforande i socialnämnden samt ordforande 
i Folkhälsorådet 

§ 25 Entledigande av Catharina Åslund(M) som Ks 2020/94 
ordforande i socialnämnden 

§ 26 Val av ordforande i Socialnämnden efter Ks 2020/87 
Catharina Åslund (M) 

§ 27 Val av vice ordförande i Socialnämnden Ks 2020/86 
samt ordförande i Folkhälsorådet efter Cliff 
Nyqvist (M) 

§ 28 Val av tillfålligt oppositionsråd under Nielas Ks 2020/88 
Eringsfors (S) föräldraledighet 

§ 29 Val av ledamot i vattenrådet Vänerns Ks 2020/89 
sydöstra tillflöden efter Börje Svensson (M) 

§ 30 Delgivningar kommunfullmäktige 2020 Ks 2020/34 

§ 31 Entledigande av Caroline Fischer (SD) Ks 2020/49 
ledamot i kommunfullmäktige. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

§ 12 Dnr Ks 2020/47 

Arsredovisning 2019, Essunga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

-Godkänna Essunga kommuns årsredovisning för 2019. 
-Bevilja Kommunstyrelsen samt enskilda ledamöter och dess organ ansvarsfrihet för 2019 
-Bevilja Utbildningsnämnden och enskilda ledamöter och dess organ ansvarsfrihet för 2019 
-Bevilja Socialnämnden och enskilda ledamöter och dess organ ansvarsfrihet för 2019 
-Bevilja Bygg och miljönämnden och enskilda ledamöter och dess organ för ansvarsfrihet 2019 
- Bevilja Valnämnden och enskilda ledamöter och dess organ ansvarsfrihet för 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens årsredovisning innehåller en förvaltningsberättelse med bland annat avstämning av 
finansiella mål och mål för verksamheterna, ekonomisk redovisning samt nämndernas, bolagens 
och stiftelsernas förvaltningsberättelser. Syftet med årsredovisningen är att ge en god 
information om det gångna årets verksamhet och ekonomi. 

På kommunstyrelsens möte den23mars redogjorde ekonomichefEva-Lena Egsonius för 
ärendet. Det samlade resultatet för 2019 är l ,9 miljoner kronor (0,6 procent), vilket innebär att 
resultatmålet på l ,2 procent inte är uppfyllt. Koncernen visar ett resultat på minus 6, 7 miljoner 
kronor(- 2,0 procent). 

Protokollsanteckning 
Det antecknas att de ledamöter av kommunfullmäktige, vilka varit ledamöter eller ersättare i 
något av de organ som omfattas av beslutet om ansvarsfrihet, inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 20, Kommunstyrelsen, 2020-03-23 
- Tjänsteskrivelse, 2020-02-24 
-Årsredovisning 2019, 2020-02-24 (Reviderad 2020-03-25) 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 

Justerare 
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Essunga kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

§13 Dnr Ks 2020/68 

Ombudgeteringar 2019, Essunga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna bifogat underlag förombudgetering av investeringar från år 2019 till år 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunens totalt planerade investeringar på 38,4 miljoner kronor år 2019, föreslås 11 ,15 
miljoner kronor ombudgeteras till år 2020. 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 2 mars fördes diskussion kring fårslaget från 
förvaltningen. Diskussionen resulterade i att berörda tjänstepersoner kallades till 
kommunstyrelsens möte den 23 mars för att fåttydliga underlaget. 

På kommunstyre lsens sammanträde den 23 mars redogör samhällsbyggnadschef Annika Repo 
Wallman och administrat iv chefLina Jonasson förombudgeteringar enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
-Protoko ll sutdrag§ 21 , Kommunstyrelsen, 2020-03-23 
- Tjänsteskrive lse, 2020-02-24 
-Förslag till ombudgetering investeringar 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 
Samhäl lsbyggnadschef 

Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Essunga kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

§ 14 Dnr Ks 2020/83 

Arsredovisning 2019, Essunga Bostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

-Ta del av årsredovisningen 2019 för Essunga Bostäder AB och lägga ti Il handlingarna. 

Bemyndiga och uppdra åt det av kommunfullmäktige valda ombudet att: 

-Rösta får fastställelse av den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen i 
Essunga Bostäder AB. 

- Rösta får disposition av Essunga Bostäders ABs resultat enligt den fastställda 
balansräkningen. 

- Rösta får ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören . 

- Fatta övriga för bolagsstämmans genomförande nödvändiga beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Essunga Bostäder AB har uppfött ett flerbostadshus i två våningar innehållandes totalt 16 
stycken lägenheter. Arbetet startade i september 2019 och beräknad inflyttning är vid 
månadsskiftetjuli/augusti 2020. I samarbete med SBO (Statens Bostads Omvandlingsbolag) 
stat1ades under 2019 en totalrenovering av fastigheten Gullregnet 10. Fastigheten blir ett 65+ 
boende, vilket innebär att den som står på hyreskontraktet måste vara 65 år eller äldre. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars redogjorde Mats Olsson, VD Essunga Bostäder 
AB, för ärendet. Arets resultat är minus 8,9 miljoner kronor. Resultatet beror till stor del på att 
företaget har gått över från redovisningsformen K2 till redovisningsform K3. 

Yrkande under sammanträdet 
Fredrik Almgren (M) yrkar på att det i beslutsstycke tre i kommunstyrelsens fårslag ändras från 
vinst till resultat. 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktiges ordförande Tomas Johansson (C) finner att det finns två fårslag till beslut 
det vill säga kommunstyrelsens förslag och Fredrik Almgrens ändringsyrkande att ordet vinst 
byts till resultat i beslutsstycke tre. Ordförande ställer Fredrik Almgrens (M) ändringsyrkande 
mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Fredrik 
Almgrens ändringsyrkande. Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med Fredrik Almgrens 
ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Justerare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

R ~; 
Essunga kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

Protokollsanteckning 
Det antecknas att de ledamöter av kommunfullmäktige, vilka varit ledamöter eller ersättare i 
något av de organ som omfattas av beslutet om ansvarsfrihet, inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 14, Komm unstyrelsen 2020-03-23 . 
-Årsredovisning 2019, Essunga Bostäder AB 

Beslutet ska skickas till 
VD Essunga Bostäder AB 
Ekonomichef 

Justerare 
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Essunga kommun 

§15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

Dnr Ks 2020/85 

Arsredovisning 2019, stiftelsen Essunga Industrier 

Kommunfullmäktiges beslut 

-Godkänna årsredovisningen 2019 för stiftelsen Essunga Industrier och 
lägga till handlingarna. 

- De enskilda ledamöterna och styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Essunga Industrier har till ändamål att inom Essunga kommun tillhandahålla lokaler 
för industriproduktion, handel och hantverk. Vidare ska stiftelsen aktivt arbeta för att skapa nya 
arbetstillfållen och verka för att bibehålla befintliga arbeten i kommunen. 

Stiftelsen är helägd av Essunga kommun. Enligt stiftelsens stadgar § 25 fastställda av 
kommunfullmäktige 1985-04-16, § 21, ska kommunfullmäktige bevilja eller vägra de enskilda 
ledamöterna och styrelsen ansvarsfrihet. 

Det ekonomiska utfallet visar på en vinst med 267 tusen kronor. Under 2019 fårdigställdes 
renovering av omklädningsrum och duschar, ett planerat underhåll. Kostnaden för underhållet 
har bokats upp som en upplupen avtalsintäkt då den faktureras hyresgästen med en avbetalning 
under 20 år, löpande från maj 2019. Hyresavtalets konstruktion överfår till stor del stiftelsens 
kostnader på hyresgästen . Den totala låneskulden per 2019-12-31 var 8 671 250 kronor. 

Protokollsanteckning 
Det antecknas att de ledamöter av kommunfullmäktige, vilka varit ledamöter eller ersättare i 
något av de organ som omfattas av beslutet om ansvarsfrihet, inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 15 , Kommunstyrelsen 2020-03-23. 
-Årsredovisning 2019, Stiftelsen Essunga Industrier 

Beslutet ska skickas till 
VD Essunga bostäder AB 
Ekonomichef 
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Essunga kommun 

§16 

Arsredovisning 2019, Göliska IT 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

Dn r Ks 2020/65 

Godkänna Götiska IT:s årsredovisning för 2019 och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Resultaträkningen för Götiska IT visar intäkter på 60,6 miljoner kronor och ett överskott på 1,6 
miljoner kronor. Det innebär ett positivt resultat. Investeringarna uppgår till l l , l miljoner 
kronor, varav 3,6 miljoner kronor utgörs av nya verksamhetssystem. Samtliga finansiella mål 
och fem av sex kvalitativa mål för 20 19 uppnåddes. 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag § 24, Kommunstyrelsen 2020-03-23 
-Årsredovisning Götiska IT, 2020-02-21 
- Granskning årsredovisning Göl i ska IT 2019, 2020-02-21 

Beslutet ska skickas till 
Götiska TT 
Ekonomichef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Essunga kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

§17 Dnr Ks 2020/56 

Verksamhetsberättelse 2019 Räddningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna Räddningsnämndens verksamhetsberättelse för 2019 och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Det ekonomiska resultatet för räddningsnämnden visar på ett underskott om l ,3 miljoner kronor. 
Underskottet beror främst på ökade kostnader för utryckande personal. Underskottet för 
heltidsbrandmännen bedöms vara av engångskaraktär eller går att åtgärda inför 2020. 
Deltidsbrandmännens (RIB anställda) underskott är svårare att bedöma. Resultaten 2018 och 
2019 påvisar dock en trend med högre kostnader. Större delen av det underskottet bedöms inte 
vara av engångskaraktär. Fordonsförsäkringar är en post som är svårbudgeterad. De har ökat från 
60 000 kronor till299 000 kronor mellan 2017 och 2019. Utifrån resultatet 2019 bedöms budget 
2020 vara trovärdig i alla delar utom kostnaderna for RIB personalen. 

Protokollsanteckning 
Det antecknas att de ledamöter av kommunfullmäktige, vilka varit ledamöter e ll er ersättare i 
något av de organ som omfattas av beslutet om ansvarsfrihet, inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 25, Kommunstyrelsen 2020-03-23 
-Protokollsutdrag§ l , Räddningsnämnden 2020-02-06 
- Verksamhetsberättelse 2019, Räddningsnämnden, 2020-02-06 

Beslutet ska skickas till 
Räddningsnämnden 

Justerare 

171 ~l """''b""'""'' 



Essunga kommun 

§18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

Dnr Ks 2020/51 

Förslag om sammanslagning av tre samordningsförbund i Skaraborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ställa sig bakom att de tre samordningsförbunden i Skaraborg går samman och bildar 
Samordn ingsförbundet Skaraborg fr.o .m. 1 j anuari 2021: och 

Godkänna bilagt förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg, att 
gä lla fr.o.m. 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Styre lsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg beslutade den 17 december 2019 ställa sig 
bakom förslaget att de tre samordningsförbunden i Skaraborg går samman och bildar 
Samordningsförbundet Skaraborg fr o m l januari 2021 och att hemställa att 
medlemskommunerna fattar likalydande beslut samt godkänner upprättat förslag till 
förbundsordning för det nya samordningsförbundet 

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 februari 2020, § 12, att ställa sig bakom 
ett samgående av samordningsförbunden, att godkänna förslaget till förbundsordning samt att 
föreslå kommunfullmäktige detsamma. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 28, Kommunstyrelsen 2020-03-23 
- Tjänsteskrivelse 2020-03-11 
-Protokollsutdrag från socialnämndens sammanträde 2020-02-25 , § 12 
-styrgruppens förslag till samgående 2019-12-09 
- Styrelsens för Samordningsförbundet Västra Skaraborg skrivelse 2019-12-17 
-Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg 

Beslutet ska skickas till 
Styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 

Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

§19 Dnr Ks 2020/62 

Remiss om framtidens vårdmiljö FVM med avrop på optioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Essunga kommun avropar option l av Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) 
- Engångskostnaden för införandet finansieras med statsbidrag fördelat via Skaraborgs 
kommunalförbund . 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen har genom fullmakter från kommunerna i länet upphandlat ett nytt IT
stöd för framtidens vårdinformationsmiljö i Västra Götaland, som heter Millennium. 
Kommunerna ska nu ta ställning till vilka delar av systemet som ska införas, genom att ta beslut 
om vilken/vilka optioner som ska avropas: 
Option l: !T-stöd för informationsförsäljning mellan vårdgivare 
Option 2: Journalsystem för elevhälsa 
Option 3: Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård 

Senast 30 april 2020 ska alla kommuner ha gjort sina avrop. Planerat införande av optionerna i 
Skaraborgs kommuner är år 2023. 

Ett gemensamt arbete har bedrivits i V6-kommunerna (Essunga, Grästorp, Lidköping, Skara, 
Vara, Götene) för att värdera nytta mot kostnader för de olika optionerna. 

Syftet med Framtidens Vårdinformationsmiljö är ett invånarperspektiv för Västra 
Götalandsregionens invånare. Samtliga kommuner i Västra Götaland har möjlighet att avropa 
Option l. För option 2 och 3 är det flera kommuner som inte är med i upphandlingen och därmed 
inte har möjlighet att avropa optionerna. 

Förvaltningen är positiv till målbilden med FVM men rekommenderar att kommunen endast 
avropar option l . När det gäller option 2 och 3 gör förvaltningen bedömningen att nyttan inte står 
i propo11ion till den kostnad och den risk som projektet innebär. Det är viktigt att i ett första steg 
lägga fokus på ett framgångsrikt införande av option l. 

Engångskostnaden för införandet av option 1 uppgår till 32 561 kr och finansieras med 
statsbidrag fårdelat via Skaraborgs kommunalförbund. Den årliga driftkostnaden uppkommer 
först efter driftsta11, vilket är planerat till år 2023. Detta behöver beaktas i kommande års 
budgetarbete. 

Justerare 

I 7J 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Essunga kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

Utbildningsnämnden och socialnämnden har yttrat sig och står bakom förvaltningens förslag . 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag § 29, Kommunstyrelsen 2020-03-23 
-Protokollsutdrag§ 2, Utbildningsnämnden, 2020-03-09 
-Protokollsutdrag § l O, Socialnämnden, 2020-02-25 
-Protokollsutdrag § 43 , Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-02 
-Tjänsteskrivelse, Björn Franke, chef social sektor och Tina Hededa l, chef utbildningssektor, 
2020-02-03 
- Bilaga, kostnader och nyttar för FVM Framtidens vårdinformationsmiljö 
- Presentation FVM Essunga 

Beslutet ska skickas till 
Västkom 
!T-strateg 

Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

§ 20 Dnr Ks 2019/116 

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om att införa allmänhetens 
frågestund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bordlägger ärendet med hänvisning till att motionerande parti inte är närvarande på mötet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna (SD) inkom med en motion 2019-04-16 om att införa allmänhetens 
frågestund fem gånger per år. 

Sverigedemokraterna (SD) har i sin motion lyft att Kristdemokraterna (KD) tidigare under året 
lämnat in en motion om att utreda möjligheterna till Kafe Fullmäktige i kommunfullmäktige och 
att det då är lämpligt med allmänhetens frågestund införs fem gånger/år. 

Kommunledningssektor har berett ärendet och kommunstyrelsen har på sammanträdet den 23 
mars behandlat ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande) 
Kommunfullmäktiges ordförande Tomas Johansson (C) yrkar på bordläggning av ärendet med 
hänvisning till att motionerande parti inte är närvarande på mötet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 40, Kommunstyrelsen 2020-03-23 
- Tjänsteskrivelse, 2020-02-03 
- Motion, Sverigedemokraterna 2019-04-16 

Beslutet ska skickas till 
Sverigedemokraterna (SD) 

Justerare 
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Essunga kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

§ 21 Dn r Ks 2019/103 

Motion från Sverigedemokraterna (SD) gällande att införa stubbrace 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bordlägger ärendet med hänvisning till att motionerande parti inte är närvarande på mötet. 

Sammanfattning av ärendet 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) 2019-04-08 menar att ett stubbrace, en tävling där olika 
fordon kör på en åker, skulle skapa sammanhållning, utbyte mellan generationsgränser, suddar ut 
gränserna mellan kön, social ställning och ursprung. Sverigedemokraterna (SD) vill att 
kommunen utreder intresset för eventet samt genomför eventet med stöd av föreningslivet 

Kommunledningssektor har berett ärendet och kommunstyrelsen har på sammanträdet den 23 
mars behandlat ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande) 
Kommunfullmäktiges ordfårande Tomas Johansson (C) yrkar på bordläggning av ärendet med 
hänvisning till att motionerande parti inte är närvarande på mötet. 

Beslutsgång 
Ordfårande finner att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag § 42, Kommunstyrelsen 2020-03-23 
- Tjänsteskrivelse, 2020-02-03 
-Motion, Sverigedemokraterna (SD) 2019-04-08 

Beslutet ska skickas till 
Sverigedemokraterna (SD) 

Justerare 
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Essunga kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

§ 22 Dn r Ks 2019/104 

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om att införa en gammaldags 
sommarauktion 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bordlägger ärendet med hänvisning till att motionerande parti inte är närvarande på mötet. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkommen motion från Sverigedemokraterna (SD) 2019-04-08 föreslår att Essunga kommun ska 
införa en gammaldags sommarauktion i samband med eller dagen innan marknadsdag i juli. 
Med gammaldags menas att marknaden skulle bestå av hemslöjd, närodlad frukt och grönsaker 
och tidsenlig klädsel. Auktionen skulle ha en "kunnig, go och glad auktionsförrättare, 
sockerdricka, hemmagjort godis i strutar, kanderade äpplen m.m." Sverigedemokraterna (SD) 
föreslår att kommunen tillsammans med föreningslivet genomför eventet. 

Kommunledningssektor har berett ärendet och kommunstyrelsen har på sammanträdet den 23 
mars behandlat ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande) 
Ordförande Tomas Johansson (C) yrkar på bordläggning av ärendet med hänvisning till att 
motionerande parti inte är närvarande på mötet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag § 41 , Kommunstyrelsen 2020-03-23 
- Tjänsteskrivelse, 2020-01-30 
-Motion Sverigedemokraterna (SD) om att införa en gammaldags sommarauktion, 2019-04-08 

Beslutet ska skickas till 
Sverigedemokraterna (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

§ 23 Dn r Ks 2020/78 

Motion om porrfilter från Socialdemokraterna (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Nielas Eringsfors, socialdemokraterna (S), inkom 2020-03-02 med en motion om porrfilter. 
Bakgrunden till motionen är enligt socialdemokraterna att många av kommunens skolor erbjuder 
läsplattor och datorer i kombination med ett öppet nätverk. Det i1mebär att grov pornografi är 
enkelt att hitta. Genomsnittsåldern för när barn bö1jar söka efter porr är 12 år för killar och 13 år 
för tjejer. Enligt Skolverket saknar mer än hälften av landets skolor filter mot pornografi. Den 
porr som är lättillgänglig på internetidag präglas av våld och förnedring som riktas främst mot 
kvinnor. Genom att införa porrfilter visar kommunen och vuxensamhället en tydlig gräns för 
vilket beteende som är acceptabelt och inte. 

l motionen föreslår därför socialdemokraterna (S) att kommunfullmäktige beslutar: 

att alla skolor och förskolor i Essunga kommunen är fria från pornografi genom att ett 
porrfilter installeras på kommunens nätverk. 

att skolan tar fram en policy om en skolgång fri från pornografi. 

Beslutsunderlag 
-Motion socialdemokraterna (S) om att införa porrfilter, 2020-03-02 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerare 
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Essunga kommun 

§ 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

Dnr Ks 2020/93 

Entledigande av Cliff Nyqvist (M) som vice ordförande i 
socialnämnden samt ordförande i Folkhälsorådet 

Kommunfullmäktiges beslut 

CliffNyqvists (M) begäran om entledigande som vice ordförande i socialnämnden samt 
ordförande i Folkhälsorådet beviljas. 

Uppdra åt Folkhälsorådet att utse ny ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 
CliffNyqvist inkom 2020-03-20 med en avsägelse av uppdragen som vice ordförande i 
socialnämnden samt som ordförande i Folkhälsorådet Avsägelsen gäller from och med 30 april 
2020. 

Beslutsunderlag 
-Avsägelse CliffNyqvist 2020-03-20 

Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden 
Folkhälsorådet 

Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

§ 25 Dnr Ks 2020/94 

Entledigande av Catharina Aslund(M) som ordförande i 
socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Catharina Åslunds (M) begäran om entledigande som ordförande i socialnämnden beviljas . 

Sammanfattning av ärendet 
Catharina Ås lunds (M) inkom 2020-03-20 med en avsägelse av uppdraget som ordförande i 
socialnämnden. Avsägelsen gäller från och med 30 april2020. 

Beslutsunderlag 
-Avsägelse Catharina Åslund, 2020-03-20 

Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden 

Justerare 
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Essunga kommun 

§ 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

Dnr Ks 2020/87 

Val av ordförande i Socialnämnden efter Catharina Aslund (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja CliffNyqvist (M) som ny ordförande i socialnämnden efter Catharina Åslund (M) från och 
med l maj 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Catharina Åslund (M) har lämnat in en skrivelse om avsägning av sitt uppdrag som ordförande i 
socialnämnden. Avsägelsen gäller från och med 30 april 2020. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag§ l , Valberedningen 2020-03-24. 

Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden 
Nämndseheterare 

I VJ 
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Essunga kommun 

§ 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

Dnr Ks 2020/86 

Val av vice ordförande i Socialnämnden efter Cliff Nyqvist (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Catharina Åslund (M) till vice ordförande i socialnämnden från och med l maj 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
CliffNyqvist (M) inkom med skrivelse om avsägning av sin plats i socialnämnden som vice 
ordförande samt som ordförande i Folkhälsorådet Avsägningen gäller från och med 30 april 
2020. Cliff behåller sin plats som ordinarie ledamot i Folkhälsorådet och det är Folkhälsorådet 
som utser ny ordförande. 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 2, Valberedningen 2020-03-24. 

Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden 
Folkhälsorådet 
Nämndsekreterare 

Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

§ 28 Dn r Ks 2020/88 

Val av tillfälligt oppositionsråd under Nielas Eringsfors (S) 
föräldraledighet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Vä lj a Peter Andreasson (S) till oppositionsråd tillika 2 :e vice ordförande i kommunstyrelsen 
under den tid NielasEringsfors (S) är föräldraledig, 2020-05-01 till och med 2020-09-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Nielas Eringsfors (S) har inkommit med skrivelse om förä ldraledighet mellan perioden 1 maj 
2020 till och med 30 september 2020 i enlighet med Ersättning för kommunalt förtroendevalda§ 

6. 
Nielas har idag följande politiska åtaganden: 

ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, 
ordinarie ledamot i kommunstyrelsen samt rollen som oppositionsråd och tillika 2:e vice 
ordförande samt ersättare i Skaraborgs kommunalförbund, 
ersättare i valberedningen, 
ersättare i styrelsen kooperativa hyresrättsföreningen Essunga äldrebostäder. 

Nielas har i sin skrive lse enbatt begät1 förä ldra ledighet från sitt uppdrag som oppositionsråd då 
detta uppdrag är belagt med ett årsarvode. Alla uppdrag som inte är knutna till rollen som 
oppositionsråd har alltså Nielas fortsatt rätt att vara delaktig i trots en beviUad föräldraledighet. 
Detta innebär att det är endast rollen som oppositionsråd som behöver ersättas under 

föräldraledigheten. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, Nielas Eringsfors (S) 2020-03-18 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Nämndsekreterare 

Justerare 
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Essunga kommun 

§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

Dn r Ks 2020/89 

Val av ledamot i vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden efter Börje 
Svensson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Pontus Aghamn (M) som ny ledamot i vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden efter Bötje 
Svensson (M). 

Sammanfattning av ärendet 
Bötje Svensson (M) inkom med en skrivelse om avsågning av uppdraget som ledamot i 
vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 2020-02-17. Kommunfullmäktige beslutade att bevilja 
Bötje Svensson (M) sitt entledigande från sin plats som ledamot i vattenrådet Vänerns sydöstra 
tillflöden, § 11 , 2020-02-17. 

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande) 
Valberedningens ordförande Joakim Svensson (M) föreslår att Pontus Aghamn (M) väljs till ny 
ledamot i vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden. 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens ordförande Joakim Svenssons (M) förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag§ 4, Valberedningen, 2020-03-24 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige § Il , 2020-02-17 
Skrivelse, Bötje Svensson (M) 2020-02-17 

Beslutet ska skickas till 
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 
Nämndsekreterare 

Justerare 

I VJ 
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Essunga kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

§ 30 Dn r Ks 2020/34 

Delgivningar kommunfullmäktige 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen av meddelanden inkomna den 8 februari 2020 till och med 27mars 
2020 som förtecknas i protokoll. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll §§ 1-5 Räddningsnämnden, 2020-02-06 (Inkom 2020-02-13) 
Protokoll §§ 1-15, Direktionen Göl i ska JT, 20200218 (Inkom 2020-02-2 1) 
Protokoll §§ 1-13, Skaraborgs kommunalförbund , 2020-02-07 (Inkom 2020-02-21) 
Protokoll §§ 1-1 O Samordningsförbundet Västra Skaraborg, 2020-02-1 l (Inkom 2020-03-03) 
Protokoll §§ 20-45 Kommunstyrelsen 2020-03-23 (Inkom 2020-03-23) 

Justerare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

§ 31 Dnr Ks 2020/49 

Entledigande av Caroline Fischer (SD) ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bevilja Caroline Fischers begäran om entledigande från posten som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

En ny samanställning begärs från Länsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Caro line Fischer (SD) inkom den 19 februari med avsägelse av sin plats som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
- Avsägelse, 2020-02-19 

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Sverigedemokraterna 
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