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Kommunfullmäktige

Essunga kommun

Sammanträdesdatum

2020-02-17

Tid och plats

Måndagen den 17 februari 2020, kl.l8:30 till 19:30 i
Nassebroskolans aula.

Närvarande

Se närvarolista på sidan 3

Utses att justera

Robeli Hallin (S)
Mats Olsson (MP)

Justeringens plats och tid

skolkontoret Nossebro skola, 2020-02-26, kl. 11.00

Justerade paragrafer

§§ 1-11

Underskrifter

sekreterare

Ordforande

~S _
Tomas Johansson (C)

Justerare

,Pobu!-

/?Jtv

Robert Hallin (S)

Justerare

Mats Olsson (MP)
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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Beslutsinstans

Kommunfu llmäktige

Protokoll från sammanträde

2020-02-17

Datum då protokollet justerades

2020-02-26

Datum då tillkännagivandet
publicerades

2020-02-26

Datum då publiceringen av
tillkännagivandet upphör

2020-03-20

Förvaringsplats för protokollet

Amiralen

Underskrift

Justerare
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-02-17

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Justerare

Tomas Johansson (C), ordförande
Bengt-Göran Henningsson (S), l :e vice ordf.
Marie-Louise Svensson (M), 2:e vice ordf.
Daniel Andersson (M), deltar inte i § 3, jävig
Maria Radivoi (S)
Catharina Ås lund (M)
Maria Malmberg (C)
Kristin Skogen (SD)
Fredrik Almgren (M)
Nielas Eringsfors (S)
Peter Lundgren (M)
Barbro Gustafsson (M)
Kenth Henningsson (S)
Sophie Sundqvist (M)
Niklas Skogen (SD)
Birgitta Nielsen (V) ersätts av Carin Lundskog (V)
Yvonne Massberg (S)
Tobias Wallin (M) ersätts av Fredrik karlssan (M)
Jill Schoultz (M)
Ralph Lundeli (KD)
Helene Mohr (C)
Eva Pettersson (SD)
Jörgen Dimenäs (M)
Joakim Svensson (M)
Kerstin Johansson (S)
Els y Lundberg Östrand (L)
Pernilla Jönsson (M)
Mats Olsson (MP)
CliffNyqvist (M)
Egon Gunnarsson (C)
Robett Hallin (S)

Carin Lundskog (V) ersätter Birgitta Nielsen (V)
Fredrik Karlsson (M) ersätter Tobias Wallin (M)
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Övriga närvarande
Ersättare

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-02-17

Conny Svensson (S)
Jessica Edberg (KD)

Revisorer

Åke Carlzon (M)
Birgitta Friesjö (L)
Ann-Marie Nilsson (O)
Lars Sah lin (S)

Övriga

Elin Me llberg, nämndsekreterare
Anna Liedholm, kommundirektör
Christel Martinsson, fårbu ndschef Samordningsförbundet Västra
Skaraborg, § l
Veronica Witte, projektledare Samordningsfårbundet Västra
Skaraborg, § l
Ingegerd Andreasson, säkerhetssamordnare, § 2

Justerare

1 ~1
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Ärendelista
§l

Information 2020

Ks 2020/4

§2

styrdokument för krisberedskap

Ks 2019/331

§3

Tillämpningsregler får pensionsavtal för
förtroendevalda (OPF-KL)
Handlingsprogram Räddningsnämnden för
fastställande i respektive
kommunfullmäktige
Fastigheten Kajan 13- Spannmålsgatan 5AB, Nassebro
Redovisning av motioner 2019

Ks 2019/76

§4

§5
§6

Ks 2019/344

Ks 2020/33
Ks 2019/128
Ks 2019/330

§8

Redovisning inkomna medborgarförslag
2019
Delegation 2020

§9

Delgivningar kommunfullmäktige 2020

Ks 2020/34

§ 10

Interpellation till "organisationen" för arbete
med inkludering av personer med
funktionsvarationer från
Sverigedemokraterna (SD).
Entledigande av Börje Svensson (M) som
ledamot i vattenrådet- Vänerns sydöstra
tillflöden

Ks 2020/45

§7

§11

Justerare

l ;~

l

Ks 2020/6

Ks 2020/57
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Sammanträdesdatum
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2020-02-17

Dnr Ks 2020/4

§1

Information 2020
Sammanfattning av ärendet
Cluistel Matiinsson, fcirbundschef, och Veronica Witte, projektledare Kick off, infonnerar om
Samordningsforbundets Västra Skaraborgs verksamhet.
Samarbetspartner i samordningsforbundet
Essunga kommun
Götene kommun
Lidköpings kommun
Vara kommun
Skara kommun
Västra Götalandsregionen
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Samordningsforbundets uppdrag:
Initiera och finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser för våra invånare.
Förbättrad och effektivare samverkan mellan medlemspartema.
Samordningsforbundets budget:
6,98 miljoner kronor
Försäkringskassan och arbetsföm1edlingen totalt 50 procent av totala budgeten
Landsting/region 25 procent av totala budgeten
Kommuner 25 procent av totala budgeten
Essunga kommun l Ol 000 kronor 2020
Samordningsforbundet Västra Skaraborg har skickat ut infonnation till berörda parter om att det
fim1s ett forslag på att de tre samordningsforbunden i Skaraborg (Samordningsfcirbundet Norra
Skaraborg, Samordningsforbundet Östra Skaraborg och Samordningsforbundet Västra
Skaraborg) ska bli ett fårhund. Beslut om detta ska tas hos berörda patier innan sista april. Det
nya forbundet får nmm1et Samordningsforbundet Skaraborg om forslaget går igenom.
Kick off - inkludering och rekrytering är ett EU finansierat projekt på drygt 9 miljoner kronor.
Projektet pågår under tre tenniner där arbetsplatser ges möjlighet att arbeta for breddad och
fordomsfri rekrytering med chefer och for inkluderande arbetsplatser med medarbetare. Projektet
har 500 deltagare fordelat på åtta fciretag och fem kmmnuner. Både chefer och medarbetare i
Essunga kommun deltar.
Utdragsbestyrkande

Justerare
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Sammanträdesdatum

Essunga kommun

2020-02-17

§2

Dnr Ks 2019/331

styrdokument för krisberedskap
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa styrdokument för krisberedskap i Essunga kommun.
Sammanfattning av ärendet
Styrdokument för krisberedskap i Essunga kommun är ett övergripande dokument över
innevarande mandatperiods arbete med krisberedskap enligt lagen (SFS 2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH).
Lagen tolkas genom två överenskommelser mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och
Myndigheten får samhällsskydd och beredskap (MSB). De två är överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019-2022 och överenskommelse om kommunernas arbete med
civilt fårsvar 2018-2020.
Eftersom båda överenskommelserna styr kommunens arbete så har uppgifterna sammanställts i
styrdokumentet
Innehåll- ansvar och roller
Kommunens uppgifter
Dokumentstruktur
Övergripande plan får utbildning och övning
Användning av ersättning
Ingegerd Andreasson, säkerhetssamordnare, föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 8, Kommunstyrelsen, 2020-01 -27.
- styrdokument för krisberedskap i Essunga kommun, 2019-12-1 O
- Tjänsteskrivelse, 2019-12-16
Beslutet ska skickas till
Daniel Andersson, Kommunstyrelsens ordfårande
Anna Liedholm, kommundirektör
Ingegerd Andreasson, säkerhetssamordnare

Justerare
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§3

Dnr Ks 2019/76

Tillämpningsregler för pensionsavtal för förtroendevalda (OPF-KL)
Kommunfullmäktiges beslut
Anta Tillämpningsanvisningar avseende bestämmelser om omställningsstöd och pension för
föttroendevalda (OPF-KL 18).

Deltar inte i beslutet
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas för föttroendevalda som tillträder ett (eller flera)
uppdrag i samband med va let 20 14 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra
pensionsbestämmelser för förtroendevalda, s.k. fritidspolitiker.
Bestämmelser om omställningsstöd och pension till föttroendevalda , OPF-KL, behöver i vissa
delar förtydligas med tillämpningsanvisningar. Anvisningarna utgår från lydelser i OPF-KL med
tillhörande dokument, såsom de presenterats som förslag från Sveriges Kommuner och Regioner,
SKR, och ska läsas tillsammans med dessa samt de förslag som kommunen antagit.
Komm unfu llmäktige utser en pensionsmyndighet som har till uppdrag att tolka och tillämpa
bestämmelserna. Pensionsmyndigheten ansvarar också för att se till att det finns uppdaterade
tillämpningsanvisningar. Kommunens pensionsmyndighet är Kommunstyrelsens
Förhandlingsde legation.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2019 remitterades ärendet till
Förhand lingsdelegationen med önskan om förtyd ligande och förslag på mer specifika åtgärder
för förmånstagaren .
Vid fö rhandlingsde legationens möte den 31 oktober 2019 bedömde delegationen att
tillämpningsreglerna är utformade på ett sådant sätt att risken för otillbörlig nyttjande har
minskat sedan tidigare avtal. Förhandlingsdelegationen menar att det får andra konsekvenser om
man ska strama åt avtalet ännu mer. Förhandlingsdelegationen föres log därför att
kommunstyrelsen åtettar ärendet för beslut.
På kommunstyrelsens sammanträde den 25 november diskuterades ärendet och beslut togs att
föres lå kommunfullmäktige att anta tillämpningsreglerna avseende bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendeva lda (OPF -KL 18).

Justerare

l

:i{)

l """''b"'''''"''

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~
~-

Essunga kommun

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-02-17

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 165, Kommunstyrelsen, 2019-11-25
- Förslag tillämpningsregler 2019-08-01
-Tjänsteskrivelse, Sofia Svensson HR-chef, 2019-08-23

Beslutet ska skickas till
Förhandlingsdelegationen
Sofia Svensson HR-chef

Justerare
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§4

Dnr Ks 2019/344

Handlingsprogram Räddningsnämnden för fastställande i respektive
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna handlingsprogrammet för Räddningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten Västra Skaraborg är en gemensam organisation för kommunerna Lidköping,
Vara, Grästorp och Ess unga. Verksamheten är organiserad under en gemensam nämnd som
juridiskt tillhör Lidköpings kommun. Räddningstjänstens uppdrag från kommunerna regleras i
räddningsnämndens reglemente. Detta handlingsprogram utgår från uppdragsparagrafen som
anger att räddningsnämnden utför kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor
samt enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Undantaget är då kommunen enligt
lagens mening betraktas som ägare eller nyttjanderättshavare.
Lagen om skydd mot olyckor anger att alla kommuner skall anta ett handlingsprogram får den
förebyggande verksamheten samt ett handlingsprogram får räddningstjänst. Räddningstjänsten
Västra Skaraborg har valt att redovisa dessa program i ett gemensamt dokument.
Handlingsprogrammet är styrdokumentet som uttrycker den politiska viljan och ambitionen med
arbetet med skydd mot olyckor.
Handlingsprogrammet skall minst revideras vid vmje ny mandatperiod. Detta handlingsprogram
är det tredje i ordningen.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 9, Kommunstyrelsen, 2020-01-27
-Handlingsprogram Räddningsnämnden 2019-12-17
- Svar på remissvar, 2019-12-17
- statistik, 2019-12-17
Beslutet ska skickas till
Räddningsnämnden

Justerare
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Dnr Ks 2020/33

§5

Fastigheten Kajan 13- Spannmålsgatan SA-8, Nossebro
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att ge Essunga Bostäder AB i uppdrag att riva brandskadad fastighet
Kajan 13 och inom en femårsperiod nyproducera en fastighet inom deras bestånd.
Sammanfattning av ärendet
Essunga bostäder AB :s fastighet Kajan 13 , vid Spannmålsgatan 5 i Nassebro skadades i stor
omfattning i samband med brand 5 januari 2020.
I samråd med försäkringsbolag och utförd värdering efter brand, framkom två alternativa vägar
att hantera situationen.
Alternativ ett är att återstä lla till samma standard som innan branden, det vill säga ett hus med
standard tidigt 50-tal, med självdrag och el med en-fas som exempel.
Varje önskemål om modifiering av standarden från fastighetsägarens sida skulle bli en Ä TA
(Ändring - och Tilläggs Arbete) under alternativ ett.
Dessa kostnader täcks inte via försäkring , utan skulle behöva finansieras med egen insats från
fastighetsägaren.
Alternativ två är att riva återstoden av den hårt skadade fastigheten och uppfåra en ny fastighet
inom en fem-årsperiod .
Bostadsbolaget styrelse har vid sammanträde den 29 januari 2020, förordat en vi ljeinriktning att
välja väg i form av alternativ två, då man anser att detta vore det bästa långsiktiga och hållbara
alternativet.
Detta ur ett ekonomiskt, ekologiskt samt förvaltningsmässigt perspektiv.
Kostnaderna för nyproducerad fastighet beräknas till motsvarande 35 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
-Protoko llsutdrag § 19, Kommunstyrelsen, 2020-02-17
-Tjänsteskrive lse, 2020-02-05 , Mats Olsson VD Essunga Bostäder AB
Beslutet ska skickas till
Mats Olsson, VD Essunga Bostäder AB
Eva-Lena Egsonius, ekonomi chef

Justerare
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§6

D nr Ks 2019/128

Redovisning av motioner 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Godkä1ma redovisning av inkomna motioner 2019, och lägger dessa till handlingama.
Sammanfattning av ärendet
Under 2019 väcktes tolv motioner. Fem utav motionerna är beslutade, fem är ännu inte besvarade och två
väntar på första beredning av konununstyrelsens arbetsutskott.

Ärende

Inkom

Kafe Fullmäktige,
Kristdemokraterna
(KD)

20 19-01 -24

Livskvalitet för äldre
och
funktionshindrad e.
Cykling utan ålder.
Sverigedemokraterna
(SD)

1

Åtgärd

Kf 20 19-02-1 8 § 15
Ksau 2019-03-06 § 2 1
Ksau 20 19-08-14 § 102
Kf presidium 2019-09-23
§8
K
l s 20 19-11-27 § 158
Kf 2019-04-08 § 35
Ksau 2019-05 -07 § 72
Ksau 2019-08-14 § l 03
Ks 2019-09-02 § 113
Kf 2019-09-23 § 90

2019-03-08

1

l

r 2019-04-08
1

l Införa en gammaldags

Beslutsgång

sommarauktion.
Sverigedemokraterna
l SD
_
L_
Införa stubbrace.
l 2019-04-08

l
20 19-04-16

Verksamhetsbesök för
partier.
l Sverigedemokraterna
(SD)

l

I_K_f_2_0-l9- -0-5--0-6_§_4_5_ ___,_B_e_r-ed
_n_i-n-g p-åg-år
Ksau 2019-08-14 § l 05
__

l Kf2019-05-06 § 44
l Ksau 2019-08-14 § 104
---'

1

"------

frågestund.

I Sverigedemokraterna
! (SD)
Justerare

l Beredning pågår -

Kf201 9-05-06 § 46
Ksau 2019-08-14 § 106
Ksau 2019-09-18 § 13 1
Ks 20 19-10-07 § 138
Kf2019-10-21 § 119

Fullmäktige beslutade att
besvara motionen med
motiveringen att styrelsen eller
nämnderna själva bestämmer
om samordnade
verksamhetsbesök

Kf2019-05-06 § 47
Ksau 2019-08-14 § l 07

Beredning pågår.

l
l Införa allmänhetens -

Kommunstyrelsens arbetsutskott
och kommunfullmäktiges
presidium får i uppdrag att
tillsammans se över
arbetsformen får
medborgardialog.
_
l Fullmäktige beslutar att
motionen anses besvarad med
förvaltningens yttrande:
Bedömningen att syftet med
motionen, att äldre och
funktionshindrade ges möjlighet
l att kormna ut i den friska luften,
är uppfyllt i den ordinarie
l verksamheten.

j

2ol9-04-16

l

l

l
l

1

-__j

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Essunga kommun

2020-02-17

Ärende

Inkom

Beslutsgång

Åtgärd

Invandring och
mottagande av
flyktingar.
Sverigedemokr·aterna
(SD)

201 9-05-24

Kf2019-06-17 § 63
Ksau 2019-08-1 4 § 108
Ksau 2019-09-1 8 § 132
Ks 2019-10-07 § 136
Kf20 19-10-21 § 117

Fullmäktige beslutade att avslå
motionen, med motiveringen att
myndighetsbeslut inte kan
beslutas av fullmäktige.

201
Språkkrav inom
vården.
Sverigedemok.-aterna
(SD)
20 19-06-10
Inbjudan parasport
Sverigedemokraterna
(SD)
201 9-06-10
Tillgänglighet för
funktionsnedsatta.
Sverigedemokraterna l
l
(SD)

Kf2019-06-17 § 66
Ksau 2019-08-14 § 111

Beredning p ågår.

______,_____________
Kf201 9-06-17 § 64
Ksau 20 19-08-14 § 109
Kf2019-06-17 § 65
Ksau 2019-08-14 § 110
Ksau 2019-09-18 § 133
Ks 2019-10-07 § 137
Kf2019-10-21 § 118

i
l
l

· Tillgänglighetsbidrag.
Sverigedemok.-aterna
(SD)
Inföl"ing av ett enkelt
r·egister på hemsidan
l för inkomna
. motioner,
l interpellationer och
enkla frågor.
Sverigedemokraterna

Kf201 9-1 0-2 1 § 115
Kommande: Ksau 202001-08
Kf2019-10-21
§1162019-10-04
1
Kommande:
Ksau
2020l
1 01-08
201 9-09-20

Beredning pågår.
------1

Fullmäktige beslutade att avslå
l motionen med hänvisning till att
l intentionen i motionen är
omhändertagen på annat sätt och
l att del av förslagen i motionen
ligger utanför de kommunala
l befogenhetema.
l

l: :ing
l

Beredning pågår.

l

l~SD

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag § 2, Kmmnunstyrelsen, 2020-01-27
Tjänsteskrivelse, Redovisning motioner 2019, 2019-12-1 O

Beslutet ska skickas till
Lina Jonasson, administrativ chef
Elin Mellberg, nämndsekreterare

Justerare

pågår._
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Dnr Ks 2019/330

§7

Redovisning inkomna medborgarförslag 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Godkä1ma redovisningen av inkomna medborgarförslag 2019.
Sammanfattning av ärendet
Under 2019 inkom sju medborgarförslag. Nedan följer en redovisning av dessa.
Medborgarförslag
Inkom
Beslutsgång
Åtgärd

Tertial l
Utredning om vilket
stadium årskurs 6 ska
ti llhöra.

T2019- 03-06 KF 20_1_9---0 4- 08 § -3 4- ,
l
l

~~ Utbildningsnämnden övertog ärendet

UN 2019-05-20 § 48

för beredning och beslut,
utbildningsnämnden beslutade att ha
ärendet i åtanke när skolutredning
genomfårs framöver.

J

~~~2~0=--:1:-::9:---::04--:---=1--=5+=-=
KF
=-=-2~0~1:-:9~---=-o--=
5~
-0=-6::-§-::--:4--::-8-+--=K-=-o-mm
_u_n_st_yr_e-=-ls-en---:cöv-e-rt_o_
g -,-är-e-n d::-e-t -:fö-r ---l

Farthinder på
Kryddgatan

beredning och beslut.

i

Tertial2
Bänkar vid Nossebro 2019-06-13
scen
l 2019-07-30
Bänkar längst
cykelvägen mellan
Nossebro och
Essunga station

KF 2019-09-23 § 92

Kommunstyrelsenövertog ärendetfår
beredning och beslut.

KF 2019-09-23 § 93

Kommunstyrelsen övertog ärendet för
beredning och beslut, ksau tog beslut
om att medborgarförslaget är besvarat
då två bänkar är uppsatta utmed
sträckan.

Ksau 2019-10-09 §
151

f----1---

Tertial 3
-

Plantera fruktträd vid
N ossebro scen

2019-09-05 1 KF 2019-09-23 §95
Ksau 2019-1 0-09 §

l

153
---1

Sänka hastigheten 1
Barne-Åsaka

2 0 19 -09- 05

- - - - -KF 201 9 -0 9-23 § 94

Ksau 201 9 -10-09 §

_J__

l

152

l
Lekplats utanför
skola

Justerare

2019-12-02

KF 2019- 12-09 §
141

Kommun,ty<el,en övertog .,: :, fik
beredning och beslut. Ksau beslutade
att överlämna ärendet till
kommunledningssektorn får beredning.
Medborgarförslaget är ännu inte berett.
-

Kommunstyrelsen overtog ärendet for
beredning och beslut. Ksau gav
kommunledningssektor i uppdrag att
~ered~ ärendet. Medborgarförslaget är
annu mte berett.

l
Jl

Kmmnunstyrelsen öveiiog
'
l ärendet för beredning och beslut.
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En kotmnuninvånare, som är folkbokförd i kmmnunen, kan väcka ett ärende i konmmnfullmäktige genom ett så kallat medborgarförslag om kommunfullmäktige har beslutat det enligt
kmmnunallagen (2017:725) 8 kapitlet 5 paragrafen. Kommunfullmäktige i Essunga kotmnun har
fattat ett sådant beslut. Medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom ett år ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till
kotmnunfullmäktige inom smmna tid. Fullmäktige får då avskiiva medborgarförslaget från
vidare handläggning.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag§ 3, Kmmnunstyrelsen, 2020-01-27.
- Tj änsteshi velse och smmnanställning av ink01m1a medborgarförslag 2019, 2019-12-1 O
Beslutet ska skickas till
Lina Jonasson, administrativ chef
Elin Mellberg, nämndseheterare

l Uldcog'b"tyckoodo

Justerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-02-17

Dnr Ks 2020/6

Delegation 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna delegationsbeslut om taxa som följer maxtaxa inom bam- och skolbamomsorg 2020
och lägger dessa till handlingama.

Sammanfattning av ärendet
Essunga kommun tillämpar riksdagens beslut om maxtaxa inom förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg. Inkomsttaket i maxtaxan är indexerad och innebär en årlig reglering. Från och
med l januari 202 0 indexerades inkomsttaket till49 280 kronor per månad.
Infonnation om ändrad taxa gick ut till vårdnadshavare i bö1jan på december 20 19. I underlaget står
det fe laktigt att informationen gick ut i december 2020.

Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2020-01-29

Beslutet ska skickas till
Utbildningsnämnden

Justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Essunga kommun
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Sammanträdesdatum

2020-02-17

Dnr Ks 2020/34

Delgivningar kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen av meddelanden inkomna den l december 2019 till och med 7 februari
2020 som förtecknas i protokoll.
Sammanfattning av ärendet
-Protokoll §§ 1-18, Kommunstyrelsen, 2020-01-27
-Protokoll §§ 1-3, Kommunfullmäktiges presidium, 2020-01-27

Justerare
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

Essunga kommun

2020-02-17

§10

Dnr Ks 2020/45

Interpellation till"organisationen" för arbete med inkludering av
personer med funktionsvarationer från Sverigedemokraterna (SD).
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen från Sverigedemokratema (SD), ställd till "organisationen" for arbete med
inkludering av personer med funktionsvarationer, får inte ställas med hänvisning till
kommunallagen 5 kapitlet 59 §.
Sammanfattning av ärendet
Kristin Skogen, Sverigedemokratema (SD) inkom med en interpellation 2020-02-06.
Interpellationen är ställd till "organisationen" for arbete med inklude1ing av personer med
funktionsvarationer. Interpellationen itmehåller l 7 frågor som interpellationsställaren vill ha svar
på när det gäller kommunens arbete kling tillgänglighet och delaktighet i Essunga kommun.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordforande Tomas Johansson (C) infmmerar om att interpellationer får
ställas av ledamötema och 1iktas till ordforanden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt
till de fortroendevalda i övrigt som fullmäktige bestätmner. (Kommunallagen 5 kap. § 59).
Ordforande Tomas Johansson (C) fareslår därfor att kmmnunfullmäktige beslutar att
interpellationen inte får ställas.
Kmmnunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas.

Beslutsunderlag
Interpellation, Svetigedemokraterna (SD), 2020-02-06
Beslutet ska skickas till
Ktistin Skogen, Sverigedemokraterna (SD)

Justerare
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Essunga kommun

2020-02-17
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§ 11

2020/57

Entledigande av Börje Svensson (M) som ledamot i vattenrådetVänerns sydöstra tillflöden
Kommunfullmäktiges beslut
Bö1je Svenssons (M) begäran om entledigande som ledamot i Vattenrådet Vänems sydöstra
tillflöden beviljas.
Beslutsunderlag
- Avsägelse, Börje Svensson, 2020-02-17
Beslutet ska skickas till
Valberedningen

Justerare
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