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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Tomas Johansson (C), ordförande
Bengt-Göran Henningsson (S), l :e vice ordf.
Marie-Louise Svensson (M), 2:e vice ordf.
Daniel Andersson (M)
Maria Radivoi (S), ej §§ 57, 58 på grund av jäv
Catharina Åslund (M)
Maria Malmberg (C)
Kristin Skogen (SD)
Fredrik Almgren (M) ej §§ 57, 58 på grund av jäv
Nielas Eringsfors (S) ersätts av Conny Svensson (S)
Peter Lundgren (M)
Barbro Gustafsson (M) ersätts av Pontus Aghamn (M)
Kenth Henningsson (S)
Sophie Sundqvist (M) ej §§ 57, 58 på grund av jäv
Niklas Skogen (SD)
Birgitta Nielsen (V) ersätts av Jacob Johansson (V)
Yvonne Massberg (S)
Jill Schoultz (M)
Ralph Lundeli (KD) ersätts av Jessica Edberg (KD)
Helene Mohr (C)
Eva Pettersson (SD) ersätts av Eva Forsberg
Jörgen Dimenäs (M)
Joakim Svensson (M), ej §§ 57,58 på grund av jäv
Pernilla Jönsson (M)
Mats Olsson (MP)
CliffNyqvist (M)
Egon Gunnarsson (C)
Robett Hallin (S)

Conny Svensson (S) ersätter NielasEringsfors (S)
Jessica Edberg (KD) ersätter Ralph Lundeli (KD)
Eva Forsberg (SD) ersätter Eva Pettersson (SD)
Pontus Aghamn (M) ersätter Barbro Gustafsson (M)
Jacob Johansson (V) ersätter Birgitta Nielsen (V) ej §§ 57, 58 på
grund av jäv
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Alma Liedholm, kommundirektör
Emelie Skoglund, nämndsekreterare
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Ärendelista
§ 32

Enkel fråga till kommunalrådet

Ks 2020/174

§ 33

Enkel fråga ställd till socialnämndens
ordforande
Enkel fråga ställd till utbildningsnämndens
ordförande
strategisk plan för Essunga kommun 20202023
Delårsrapport, tertial l 2020

Ks 2020/172

§ 34
§ 35
§ 36

Ks 2020/173
Ks 2019/348
Ks 2020/ 129

§ 39

Ekonomiska ramar 2021 och plan 20222025
Koncerngemensamma finansiella mål 20202022
Nyupplåning 2020

Ks 2020/92

§ 40

VA-taxa Essunga kommun 2021

Ks 2020/90

§ 41

Avfallstaxa Essunga kommun 2021

Ks 2020/138

§ 42

Oförändrade taxor 2021 inom
utbildningsnämnden (bibliotek och
kulturskola för läsåret 2021/2022)
Priser på mat för elever på korttidsvistelse
Bryggan 2021
Taxor för pedagogisk lunch och
personallunch 2021
Priser på restaurang Kaveldunet på
Kerstinsås 2021
Avgifter inom äldreomsorgen 2021

Ks 20201167

§ 37
§ 38

§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49

§50

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om
inbjudan parasport
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om
språkkrav inom vården
Motion från Sverigedemokraterna (SD)
gällande införing av ett enkelt register på
hemsidan för inkomna motioner,
interpellationer och enkla frågor.
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om
att införa allmänhetens frågestund

\id-~

Ks 2020/123
Ks 2020/91

Ks 2020/164
Ks 2020/165
Ks 2020/166
Ks 20201168
Ks 20191154
Ks 2019/155
Ks 2019/260

Ks2019/116
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§58

Motion från Sverigedemokraterna (SD)
gällande att införa stubbrace
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om
att införa en gammaldags sommarauktion
Medborgarförslag angående miljön i
området Stallabäcken.
Medborgarförslag angående en framtida all
aktivitetshall
Medborgarförslag kring att göra grönområde
attrraktivare i Jonslund
Förslag ändring av sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2020
Försäljning av industrifastighet Essunga
Stallaholm l :314
Ägardirektiv Essunga Bostäder AB

Ks 20201109

§59

Reglemente Räddningsnämnden

Ks 2020/ 132

§ 60

Årsredovisning Tolkförmedling Väst, 2019

Ks 2020/136

§ 61

Årsredovisning, Skaraborgs
kommunalförbund 2019
Årsredovisning Samordningsförbundet
Västra Skaraborg 2019 med hemställan om
ansvarsfrihet
Entledigande av ledmot Birgitta Freisjö i
revisionen och val av ny ledamot.
Delgivningar kommunfullmäktige 2020

Ks 2020/125

§52
§53
§54
§55
§56

§57

§ 62

§ 63
§ 64

Justerare

~l

Ks 2019/103
Ks 2019/ 104
Ks 2020/159
Ks 2020/160
Ks 20201171
Ks 2020/137

Ks 2020/141

Ks 2020/126

Ks 2020/151
Ks 2020/34
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§ 32

D nr Ks 2020/174

Enkel fråga till kommunalrådet
Kommunfullmäktiges beslut
Enkel fråga till kommunalrådet får ställas och den anses vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kristin Skogen (SD) har 2020-05-15 inkommit med en enkel fråga ställd till kommunalrådet
Daniel Andersson (M) gällande när, var och hur det i beslutsprocessen beaktas att beslut som ska
tas ligger i fas med det som konventionerna (mänskliga rättigheter, funktionshindrades
rättigheter och barnkonventionen) förespråkar.
Beslutsgång
Ordförande Tomas Johansson (C) ställer frågan till kommunfullmäktige om den enkla frågan till
kommunalrådet får ställas. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att den enkla
frågan får ställas. Därefter redogör kommunalrådet Daniel Andersson (M) för svaret på den
enkla frågan. Ordförande ställer frågan om den enkla frågan kan anses vara besvarad och
kommunfullmäktige beslutar det.
Beslutsunderlag
Enkel fråga till kommunalrådet, 2020-05-15
Beslutet ska skickas till
Sverigedemokraterna (SD)

Justerare
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Dnr Ks 2020/172

§ 33

Enkel fråga ställd till socialnämndens ordförande
Kommunfullmäktiges beslut
Enkel fråga till socialnämndens ordförande får ställas och den anses vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kristin Skogen (SD) har 2020-05-15 inkommit med en enkel fråga ställd till socialnämndens
ordförande CliffNyqvist (M) om hur Essunga kommun arbetar, för att komma tillrätta med de
ökade ansökningarna/utbetalningarna av försörjningsstöd.
Beslutsgång
Ordförande Tomas Johansson (C) ställer frågan till kommunfullmäktige om den enkla frågan till
socialnämndens ordförande får ställas. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att den
enkla frågan får ställas. Därefter redogör socialnämndens ordförande CliffNyqvist (M) för svaret
på den enkla frågan. Ordförande ställer frågan om den enkla frågan kan anses vara besvarad och
kommunfullmäktige beslutar det.
Beslutsunderlag
Enkel fråga till socialnämndens ordförande, 2020-05-15
Beslutet ska skickas till
Sverigedemokraterna (SD)

Justerare
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Dnr Ks 2020/173

§ 34

Enkel fråga ställd till utbildningsnämndens ordförande
Kommunfullmäktiges beslut
Enkel fråga till utbildningsnämndens ordförande får ställas och den anses vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kristin Skogen (SD) har 2020-05-15 inkommit med en enkel fråga ställd till
utbildningsnämndens ordförande Maria Malmberg (C) om utbildningsnämnden anser att,
Essunga kommun med de restriktioner som nu finns kring barnomsorg på obekväma arbetstider,
är ett fungerande koncept, som gynnar den enskilde individens möjlighet till självförsötjning,
och omsorgens personal behov.
Beslutsgång
Ordförande Tomas Johansson (C) ställer frågan till kommunfullmäktige om den enkla frågan till
utbildningsnämndens ordförande får ställas. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar
att den enkla frågan får ställas. Därefter redogör utbildningsnämndens ordförande Maria
Malmberg (C) för svaret på den enkla frågan. Ordförande ställer frågan om den enkla frågan kan
anses vara besvarad och kommunfullmäktige beslutar det.
Beslutsunderlag
Enkel fråga ställd till utbildningsnämndens ordförande, 2020-05-15
Beslutet ska skickas till
Sverigedemokraterna (SD)

Justerare
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§ 35

Dnr Ks 2019/348

strategisk plan för Essunga kommun 2020-2023
Kommunfullmäktiges beslut
Anta strategisk plan för Essunga kommun för perioden 2020-2023

Sammanfattning av ärendet
Essunga kommun påbö1jade under våren 2019 ett strategiskt arbete tillsammans med
förtroendevalda i nämnder och kommunfullmäktige som syftade till att stärka kommunens
förmåga att prioritera och planera för kommande verksamhetsår. Detta arbete mynnade ut i nya
mål för kommunfullmäktige för perioden 2020-2023. Det strategiska arbetet har under 2020
fortgått. I samband med årets strategidag formulerades en uttalad viljeinriktning om att Essunga
kommuns befolkning ska öka. Denna viljeinriktning föreslås bli kommunens nya vision och
benämnas Vision 2040. Utgångspunkter för den strategiska planen är således:
• Kommunens värdegrund,
• Vision 2040
• Kommunfullmäktiges mål.
Den strategiska planen har efter genomförd remissrunda även genomgått en omarbetning där
strategier har kopplats ihop till de övergripande målen. Detta för att tydliggöra vilka strategier
som ska genomföras för att nå de uppsatta målen.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 68, Kommunstyrelsen, 2020-05-25
-Protokollsutdrag § 68, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
- Tjänsteskrivelse 2020-04-09
- Strategisk plan för Essunga kommun 2020-2023 , reviderad 2020-04-20
-Protokollsutdrag § 8, Bygg- och miljönämnden 2020-02-19 Remiss strategisk plan Essunga
kommun
-Protokollsutdrag § 9, Socialnämnden 2020-02-25 Remiss, Strategisk plan för Essunga kommun
- Protokollsutdrag § 16, Utbildningsnämnden 2020-03-09 Remiss, Strategisk plan för Essunga
kommun 2020-2023

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Revisorerna
Kommundirektör
Samtliga chefer inom kommunledningsgruppen
Justerare
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§ 36

Dnr Ks 2020/129

Delårsrapport, tertial 1 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna Essunga kommuns delårsrapport, tertial l 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens delårsrapport innehåller en förvaltningsberättelse med bland annat avstämning av
finansiella mål och ekonomisk redovisning för kommunen i sin helhet och nämnderna.
Kommunens resultat per den 30 april 2020, uppgår till minus 6,2 miljoner kronor. Prognostiserat
resultat får år 2020 visar minus 3 miljoner kronor (-0,87 %).
Budget för investeringar uppgår till 36,6 miljoner kronor (inklusive ombudgeteringar).
Investeringsutfallet per 30 april uppgår till 5,3 miljoner kronor och prognosen visar att 28,8
miljoner kronor av totalt 36,6 miljoner kronor kommer att falla ut under 2020 .

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 47, Kommunstyre lsen
-Tjänsteskrivelse, 2020-05-14
-Delårsrapport tertial l , 2020-05-14
-Uppföljning investeringar tertial l , 2020-05-14

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden
Ekonomichef
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§ 37

Dnr Ks 2020/123

Ekonomiska ramar 2021 och plan 2022-2025
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna bilagt förslag till ekonomiska ramar för kommunens nämnder 2021-2023 .
Godkänna bilagt förslag till investeringsbudget och plan 2021-2025

Sammanfattning av ärendet
Driftbudget
Kommunfullmäktige ska årligen vid sitt junisammanträde fastställa ekonomiska ramar för
kommunens nämnder de kommande tre åren. Utgångspunkten för förslaget är nämndernas
kommunbidrag enligt kommunfullmäktiges budget 2020-2022, beslutad 2019-10-21 , § l 03 .
Förslaget grundar sig på en resursmodell baserad på kommunens befolkningsutveckling och en
kostnadsnivå i enlighet med standardkostnaderna i det kommunalekonomiska
utjämningssystemet Därutöver sker en grunduppräkning på respektive nämnds kommunbidrag
som motsvarar en lönerevision motsvarande 2 procent samt hänsyn tas till omvärldspåverkande
faktorer.
Den omvärldsfaktor som bedöms få störst påverkan är rådande pandemi, det vill säga coronakrisen. I nuläget är pandemins ekonomiska konsekvenser mer eller mindre totalt oförutsebara
och alla prognoser bedöms därför var behäftade med extremt hög osäkerhet. För att ge
nämnderna hanterbara planeringsförutsättningar föreslås därför att resultatnivån och
befolkningsmängden ligger kvar på 2020 års nivåer. Detta innebär i förslaget ett resultatmål på
1,9 procent 2021 och en befolkningsmängd på 5 675 invånare.
Förslag till budget och plan 2021-2023 utgår ifrån ett resultatmål på :
•
•

l ,9 procent 2021
3,0 procent 2022-2023

Förslaget bygger också på ett invånarantal på 5 675 invånare år 2021-2023 .
Budgeterad totalram 2021 uppgår till 321 971 tusen kronor. Nämndernas ramar uppgår till:
•
•
•
•

Kommunstyrelsen: 50 l 05 tusen kronor
Utbildningsnämnden: 138 388 tusen kronor
Socialnämnden: 132 332 tusen kronor
Bygg- och miljönämnd: l 146 tusen kronor

Justerare
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Ekonomisk bedömning
Föreslagna ekonomiska ramar för kommunens driftverksamhet 2021-2023 ryms inte inom ramen
för kommunens finansiella mål. En komplett finansieringsanalys ska därför tas fram i samband
kommunens budgetbeslut som beslutas i november 2020.
Investeringsbudget
Investeringsbudget åren 2021-2025 utgår ifrån beslutad investeringsbudget och plan 20 19-l 021 , § l 03 och har kompletterats med under året uppkomna investeringsbehov.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 48, Kommunstyrelsen, 2020-05-25
-Protokollsutdrag § 53 , Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-04
- Tjänsteskrivelse, 2020-04-08
- Ramar driftbudget 2021-2023 , bilaga l
- Ramar investeringsbudget och plan 2021-2025 , bilaga l ,2
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden
Ekonomichef

Justerare
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§ 38

Dnr Ks 2020/91

Koncerngemensamma finansiella mål 2020-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna finansiella mål för koncernen för perioden 2020-2022 .
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning och
att det är fullmäktige som beslutar om riktlinjer för det.

Om kommunen eller landstinget ingår i en kommunal koncern ska förvaltningsberättelsen
innehålla upplysningar om koncernen enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Lagen säger vidare att förvaltningsberättelsen ska i1mehålla en utvärdering av om målen och
riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts.
Den nya redovisningslagen gäller från och med januari 2019 och innebär att kommunfullmäktige
ska komplettera kommunens finansiella mål med finansiella mål för kommunkoncernen.
Nyckeltal kommunkoncernen
Resultatet ska utgöra 3,0 procent +-2,0 procent av de samlade intäkterna för skatt, statsbidrag
och utjämningssystem. Soliditet ska vara på en nivå som säkerställer fullgod betalningsförmåga
och finansiell handlingsfrihet. Likviditeten ska vara på en nivå som säkerställer
betalningsförmåga och finansiell handlingsfrihet på kort sikt.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 49, Kommunstyrelsen 2020-05-25
- Protokollsutdrag § 54, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
- Tjänsteskrivelse, 2020-04-02
Beslutet ska skickas till
Essunga Bostäder AB
Ekonomichef

Justerare
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§ 39

Dnr Ks 2020/92

Nyupplåning 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Bemyndiga kommunstyrelsen att nyupplåna totalt 25 miljoner kronor under år 2020.
Bemyndiga kommunstyrelsen att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån
som förfaller till betalning under år 2020 .

Sammanfattning av ärendet
Kommunens investeringsbehov uppgår till 25 miljoner kronor 2020 och för att trygga
kommunens kmifristiga betalningsberedskap får upplåning genomföras enligt kommunens
finansiella policy. Ett beslut om upplåning bör genomföras årligen och affärsavslut ska
genomföras endast då behov uppstår.
Omsättning av lån år 2020 är inte aktuellt då kommunen ännu inte har några lån men bör vara
med i beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 50, Kommunstyrelsen 2020-05-25
-Protokollsutdrag § 55, Kommunstyre lsens arbetsutskott 2020-05-04
- Tjänsteskrivelse, 2020-03-02
Beslutet ska skickas till
Ekonomichef

Justerare
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§ 40

Dnr Ks 2020/90

VA-taxa Essunga kommun 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Återremittera ärendet.
Sammanfattning av ärendet
I augusti 2014 drabbades Essunga kommun av skyfall vilket orsakade stora problem i samhället.
Vid tidpunkten skedde översvämningar i källare och olika försäkringsbolag har därefter
inkommit med regresskrav mot kommunen och dess ledningsnät.
Samhällsbyggnadsenheten har kommit med ett förs lag om att VA-taxan behöver höjas med 7 %.
Detta för att säkerställa VA-kollektivets framtida eventuella regresskrav gentemot kommunen på
grund av översvämningarna samt för att skapa utrymme för framtida investeringar i VA-nätet.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) yrkar på återremiss av ärendet på grund av
att ett nytt avtal är på gång mellan V6 kommunerna.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Tomas Johansson (C) ställer frågan om kommunful lmäktige
beslutar att ärendet ska återremittera. Ordförande finner att kommunfu llmäktige beslutar att
återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 55 , Kommunstyrelsen, 2020-05-25
-Protokollsutdrag § 60, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
- Tjänsteskrivelse, 2020-03-17
-Förs lag VA-taxa för Essunga kommuns allmänna VA-anläggning 2021
-Förslag VA-taxa för anslutning utanför verksamhetsområde 2021
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
Ekonomienheten

Justerare
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§ 41

Dnr Ks 2020/138

Avfallstaxa Essunga kommun 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Anta ny avfallstaxa som gäller från och med 2021-01-0 l.
Sammanfattning av ärendet
Renhållningsavgifter regleras i 27 kap miljöbalken (1998 :808)§ 4-6. Kommunfullmäktige
beslutar om taxan. Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsinnehavare. Med
fastighetsi1mehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt l kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979: 1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs
med fastighetsinnehavare. Enligt underlag från statistikmyndigheten SCB 2018 från avfallweb
finns det i kommunen: 2139 småhus, 492 lägenheter och 213 fritidshus .
Förslaget innehåller tillkommande avgifter för förbränningsskatt från l april 2020 med 75kr/ton,
från 2021 med lOOkr/ton och 2022 med 125kr/ton.
För att bara täcka ökade kostnader (exklusive framtida matavfallsinsamling) behöver avgifterna
höjas med 8 % till 2021.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 56, Kommunstyrelsen 2020-05-25
- Protokollsutdrag § 61 , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
- Tjänsteskrivelse, 2020-04-15
- Redovisning av förändrade priser från 2020 till 2021
- Avfallstaxa 2021
Beslutet ska skickas till
Ekonomienheten
Samhällsbyggnadsenheten

Justerare
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§ 42

Dnr Ks 2020/167

Oförändrade taxor 2021 inom utbildningsnämnden (bibliotek och
kulturskola för läsåret 2021/2022)
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna att bibliotekstaxor och avgifter inom kulturskolan är oförändrade 2021.
Sammanfattning av ärendet
Bibliotekstaxorna är gemensamma för alla V6-kommunerna (Essunga, Grästorp, Götene,
Lidköping, Skara och Vara) och bedöms ligga på en bra nivå. Bibliotekstaxorna är oförändrade
sedan de beslutades av kommunfullmäktige 2016-09-26, § 75 .

Beslut enligt
Kf 2016-09-26, § 75
för 2020

Gällande bibliotekstaxor
Förseningsavgift bok

2 kr/dag

Film

10 kr/dag

lO kr

Nytt lånekort

Utskrifter enligt gällande kopieringstaxor i Essunga kommun
Kulturskolans avgifter gäller läsårsvis istället för per kalenderår, det vill säga i enlighet med
skolåret.
För att kulturskolans resurser ska nå så många som möjligt, erbjuds också avgiftsfria kurser.

Gällande taxor för kulturskolan

Beslut enligt
Kf2016-09-26, § 70
för läsåret 2020/2021

Undervisning inklusive ensemble

640 kr/termin

Enbart ensemble

Notkostnader

Instrumenthyra

..

315 kr/termin

Musikstudio/musikverkstad

Gratis

Familjer med två barn eller flera i kulturskolan, som deltar i ämnen med avgift erhåller
25 procent rabatt på den totala elevavgiften. Rabatten gäller inte instrumenthyra.

Justerare
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Taxorna för kulturskolan är oförändrade sedan de beslutades av kommunfullmäktige
2016-09-26, § 70.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 60, Kommunstyrelsen, 2020-05-25
-Protokollsutdrag § 29, Utbildningsnämnden 2020-04-20
- Protokollsutdrag § 32, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-03-24
-Tjänsteskrivelse till bibliotekstaxor 2021 , tillförordnad kultur- och fritidschef N ettan Larsson,
2020-02-28
- Tjänsteskrivelse till avgifter inom kulturskolan för läsåret 2021/2022, tillförordnad kultur- och
fritidschefNettan Larsson, 2020-02-28
Beslutet ska skickas till
-Utbildningsnämnden
- Tina Hededal, chef utbildningssektor
- Nettan Larsson, tillförordnad kultur- och fritidschef
- Maria Alfredsson, assistent
-Folkbiblioteket Essunga kommun

Justerare
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§ 43

Dnr Ks 2020/164

Priser på mat för elever på korttidsvistelse Bryggan 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Anta förslag för priser på mat för elever på Bryggan enligt LSS för 2021 från 45 till 50 kronor
per dag.
Sammanfattning av ärendet
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 utbildningssektorn för kostnaden av
frukost, lunch och mellanmål.

Frukost

Beslut enligt
Kf 2019-09-23, § 83
för 2020
10 kr

Lunch

25 kr

30 kr

Mellanmål

10 kr

10 kr

Totalt per dag

45 kr

50 kr

Förslag

2021
10 kr

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 61, Kommunstyrelsen 2020-05-25
-Protokollsutdrag§ 27, Utbildningsnämnden 2020-04-20
- Protokollsutdrag § 30, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-03-24
-Tjänsteskrivelse, kostchefMaj Iis Kub lin Gustavsson, 2020-03- 1O
Beslutet ska skickas till
- Utbildningsnämnden
- Socialnämnden
- Tina Hededal, chef utbildningssektor
- Majlis Kuhlin Gustavsson, kostchef
- Maria Alfredsson, skolassistent

Justerare
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§ 44

Dnr Ks 2020/165

Taxor för pedagogisk lunch och personallunch 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Anta taxor för pedagogisk lunch och personallunch för 2021 enligt följande:
- Pedagogisk måltid i förskola är oförändrad l O kronor.
-Pedagogisk måltid skola och fritids höjs från 23 till 25 kronor.
- Pedagogisk måltid i skola och fritids (grundsärskola, beviljas av rektor) är oförändrad 1O
kronor.
- Personallunch höjs från 57 kronor till 60 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Pedagogisk lunch för förskolepersonalligger idag på lO kronor per person och dag. Då ingår
frukost eller mellanmål plus lunch. En uträkning har gjorts på förskolornas livsmedelskostnader
för hela 2019 och gav en dagskostnad på cirka 17 kronor per person och dag. Denna kostnad
förväntas bli högre under 2020 på grund av ökade livsmedelspriser. Kostenheten föreslår att den
pedagogiska taxan för förskalepersonalen höjs från l O kronor till 15 kronor.
Pedagogisk lunch på skolorna ligger idag på 23 kronor per person med undantag för dem som
blivit beviljade den lägre kostnaden på l O kronor per person och måltid . Denna lägre kostnad
gäller för personal som arbetar med barn inom grundsärskolan. Kostenheten föreslår att den
pedagogiska taxan för skolans personal höjs till 25 kronor och att den lägre kostnaden höjs från
l O kronor till 15 kronor. Efter votering föreslår utbildningsnämnden att den lägre kostnaden om
l O kronor bibehålls, men att den högre kostnaden höjs till 25 kronor.
Att komma och äta lunch i kommunens skolmatsalar kostar idag 57 kronor. Då ingår sallad,
smör, håt1 bröd, dryck och kaffe. Här föreslår kostenheten att taxan höjs från 57 kronor till
60 kronor så att kostnaden för personallunch blir samma oavsett i vilken matsal du äter din
personallunch. Jämförelsevis kostade en personallunch i restaurang Kaveldunet på Kerstinsås
60 kronor under 2020.

Beslut enligt
Kf2019-03-23, § 80
för 2020

Förslag 2021

Pedagogisk måltid förskola

lO kr

15 kr

Pedagogisk måltid skola/fritids

23 kr

25 kr

Pedagogisk måltid skola/fritids
(grundsärskola)

lO kr

15 kr

Justerare
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lPersonallunch

57 kr

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 62, Kommunstyrelsen, 2020-05-25
- Protokollsutdrag § 24, Utbildningsnämnden 2020-04-20
-Protokollsutdrag§ 27, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-03-24
-Tjänsteskrivelse, kostchefMajlis Kublin Gustavsson, 2020-03-19
Beslutet ska skickas till
- Utbildningsnämnden
- Tina Hed eda!, chef utbildningssektor
- Majlis Kublin Gustavsson, kostchef
-Samtliga rektorer på förskolor och F-5-skolorna i Essunga kommun
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§ 45

Dnr Ks 2020/166

Priser på restaurang Kaveldunet på Kerstinsås 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Anta priser på restaurang Kaveldunet på Kerstinsås för 2021 enligt följande :
-Pensionärer: oförändrat 59 kronor (varmrätt, sallad, valfri dryck, bröd, kaffe och efterrätt).
- Personal (anställda i Essunga kommun och Essunga Bostäder AB): oförändrat 60 kronor
(varmrätt, sallad, vatten/måltidsdryck).
-Övriga : höjs från 90 till 92 kronor (varmrätt, sallad, valfri dryck, bröd, kaffe och efterrätt)

Sammanfattning av ärendet
Kostenheten har gjort en översyn av priserna på restaurang Kaveldunet på Kerstinsås.
Restaurangens huvudsakliga målgrupp är de äldre invånarna i kommunen och personal anställda
i Essunga kommun och Essunga Bostäder AB. Många äldre ser Kaveldunet som en viktig plats
att kunna mötas på.
Kostenheten föreslår inför 2021 en höjning för personallunch från 60 till 62 kronor. Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår däremot på sitt sammanträde 2020-03-24, § 28 att priset är
oförändrat för 2021 och därmed kostar det lika mycket oavsett i vilken matsal man väljer att äta
sin personallunch.

Pensionärer
Personal (anställda i
Essunga kommun och
Essunga Bostäder)
Övriga

Ingår

Beslut enligt
Kf2019-09-23, § 82
för 2020

Förslag
2021

Varmrätt, sallad, valfri dryck,
bröd, kaffe och efterrätt

59 kr

59 kr

Varmrätt, sallad,
vatten/måltidsdryck

60 kr

62 kr

Varmrätt, sallad, valfri dryck,
bröd, kaffe och efterrätt

90 kr

92kr

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 63 , Kommunstyrelsen 2020-05-25
-Protokollsutdrag § 25, Utbildningsnämnden 2020-04-20
- Protokollsutdrag § 28, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-03-24
- Tjänsteskrivelse, kostchef Majlis Kublin Gustavsson, 2020-03-20
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Beslutet ska skickas till
- Utbildningsnämnden
- Socialnämnden
- Tina Hededal, chef utbildningssektor
- Majlis Kuhlin Gustavsson, kostchef
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§ 46

Dnr Ks 2020/168

Avgifter inom äldreomsorgen 2021
Kommunfullmäktiges beslut
A v gifter inom äldreomsorgen antas för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram förslag till avgifter inom äldreomsorgen för 2021. I förslaget har
löne-och kostnadsutvecklingen samt avgiftsnivåerna i grannkommunerna beaktats. Förslaget
innebär en generell höjning av avgifterna med 2%.
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Kristin Skogen (SD) yrkar att taxorna ska vara oförändrade under 2021.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Tomas Johansson (C) finner att det finns två förslag till beslut.
l. Kommunstyrelsens förslag
2. Kristins Skogens (SD) yrkande om att taxorna inom äldreomsorgen ska vara oförändrade
under 2021.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 64, Kommunstyrelsen 2020-05-25
-Protokollsutdrag§ 26, Socialnämnden 2020-05-19.
-Tjänsteskrivelse 2020-05-12
-A v gifter inom äldreomsorgen, förslag 2021
Beslutet ska skickas till
Chef social sektor
A v giftshandläggare

l
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Dnr Ks 2019/154

§ 47

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om inbjudan parasport
Kommunfullmäktiges beslut
Besvara motionen i enlighet med vad som redovisas nedan.
Sammanfattning av ärendet
Kristin Skogen (SD) har i en motion som inkom 2019-06-1 O föreslagit att kommunen
uppmärksammar föreningar i Essunga kommun om vikten av att inkludera funktonsnedsatta i
föreningslivet och ge dem verktyg till att genomföra det. Därför föreslår hon att kommunen
kontaktar Parasport och ser om de kan erbjuda en föreläsning och bokar och bjuder in
föreningslivet och allmänheten till denna.
Kommunledningssektorn kommer vid ett senare tillfåll e genom en ny träff med föreningarna
diskutera hur de kan hjälpas åt att bli mer inkluderande. Parasport har blivit inbjudna och
kommer att hålla en föreläsning för föreningar och allmänheten den 25 augusti 2020. Under
september månad kommer Paraspmi bjudas in till Essunga kommuns föreningssamverkan .
Genom dessa aktiviteter anses motionens intentioner uppfyllda.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 71 , Kommunstyrelsen 2020-05-25
- Protokollsutdrag § 71 , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
-Tjänsteskrivelse, 2020-04-07
-Protokollsutdrag § l 09, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14
- Motion, 2019-06-1 O
Beslutet ska skickas till
Sverigedemokraterna (SD)

Justerare
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§ 48

Dnr Ks 2019/155

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om språkkrav inom vården
Kommunfullmäktiges beslut
A v slå motionen i enlighet med vad som redovisas nedan.
Sammanfattning av ärendet
Kristin Skogen (SD) har i en motion som inkom 2019-06-1 O föreslagit att kommunen inför
språkkrav inom vården med lägsta krav på att ha slutfört SFI 3 -kurs C och D. Enligt motionen
finns det inga tydliga riktlinjer vad gäller språkkrav inom vårdyrket. Sverigedemokraterna menar
att tillräckliga språkkunskaper i svenska språket är av största vikt för att säkerställa
patientsäkerheten och att värna brukarnas trygghet i frågan om att bli förstådda.
Sverigedemokraterna har i sin motion även angett att bristande språkkunskaper kan leda till en
ökad arbetsbelastning för ordinarie personal. I motionen hänvisar Sverigedemokraterna till att en
kommun ska upprätthålla patientsäkerheten genom språkkrav genom att följa socialstyrelsens
riktlinjer.
Motionen har överlämnats till kommunledningssektorn och HR-chefen för behandling. Essunga
kommun har som krav att medarbetare som ska arbeta inom äldreomsorgen eller
funktionshinderomsorgen ska behärska svenska språket i tal och skrift. Kommunen har en
rekryteringsprocess som syftar till att säkerställa att den som anställs har tillräckliga kunskaper
och kompetenser, såsom språkkunskaper, för att kunna utföra arbetet. Essunga kommun ansvarar
för att nyanställda, såväl vikarier som tillsvidareanställda, får introduktion så att de känner sig
trygga i sin yrkesroll. Kommunen är också ansvarig för att medarbetarna kontinuerligt får
utbildning, fortbildning och handledning. Motionen gällande språkkrav föreslås därför att avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Kristin Skogen (SD) yrkar bifall till motionen.
Kommunstyrelsen ordförande Daniel Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Tomas Johansson (C) finner att det finns två förslag till beslut:
l. Kommunstyrelsen fårslag
2. Kristin Skogens (SD) yrkande om bifall till motionen

Beslutsgång
Ordförande Tomas Johansson ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerare

27

•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

.

Kommunfullmäktige

~

Sammanträdesdatum

Essunga kommun

2020-06-15

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 72, Kommunstyrelsen 2020-05-25
- Protokollsutdrag § 72, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
-Tjänsteskrivelse, 2020-04-08
- Protokollsutdrag § 111, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14
- Motion angående språkkrav i vården, 20 19-06-1 O
Beslutet ska skickas till
Sverigedemokraterna (SD)
HR-chef

~ ~~ ~
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§ 49

Dnr Ks 2019/260

Motion från Sverigedemokraterna (SD) gällande införing av ett enkelt
register på hemsidan för inkomna motioner, interpellationer och enkla
frågor.
Kommunfullmäktiges beslut
A v slå motionen, då arbete pågår med att införa publicering av handlingar på webbsidan .
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna (SD) inkom med motion 2019-10-08 om att konununen utreder
möjligheten att införa ett enkelt register på kommunens hemsida för motioner, interpellationer
och enkla frågor
Essunga kommun har idag ett nytt ärendehanteringssystem, Evolution. Där registreras,
administreras och skapas inkomna och upprättade dokument. Programmet används också för
sammanträdeshantering (kallelser och protokoll) samt på sikt ett register för kommunens avtal.
Evolution har idag inte en koppling till hemsidan där kommuninvånare skulle ha möjlighet att
söka i registret. Prisförslag för att publicera dokument direkt på kommunens hemsida från
Evolution är framtaget och ligger på 120 000 kr som en engångskostnad, men en månadskostnad
på ca l 000 kr. Detta är då inte en fullskalig publicering av ärendehanteringssystemet vilket
skulle kosta betydligt mycket mer.
Styrgruppen för ärendehanteringssystemet i V6 har tagit beslut om att inte köpa in denna
koppling, då den är för dyr. Därför har man beslutat att undersöka om det finns andra möjligheter
till publicering av dessa dokument på kommunens hemsida. Arbetet med detta konu11er pågå
under 2020. En av de lösningar man tittar på är att upprätta en enklare dagordning får de
politiska möten som sker där man enklare ska kunna klicka fram vmje ärende och underlag.
Detta skulle kunna anses som ett enklare register då alla motioner, interpellationer och enkla
frågor går via politiken.
Alternativet är att upprätta en manuellmodul på hemsidan som ska underhållas av administrativ
personal. Detta genererar mycket dubbelarbete och anses inte säkert då det är så pass mycket
manuell handpåläggning.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Kristin Skogen yrkar bifall till motionen.
Ordförande Tomas Johansson (C) finner att det finns två förslag till beslut:
l. Kommunstyrelsen förslag
2. Kristin Skogens yrkande om bifall av motionen
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Beslutsgång
Ordförande Tomas Johansson ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 39, Kommunstyrelsen 2020-03-23
- Tjänsteskrivelse, 2020-01-17
- Motion, Sverigedemokraterna 2019-1 0-08
Beslutet ska skickas till
Sverigedemokraterna (SD)

Justerare
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§50

Dnr Ks 2019/116

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om att införa allmänhetens
frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen med hänvisning till tidigare beslut i KF 2019-12-09 § 137.
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.
Tidigare svar i motionen om Kafe Fullmäktige var att allmänhetens frågestund tidigare har
prövats och var inte välbesökt. Ska delaktigheten och medborgardialogen öka behövs en bredare
ansats. Beslutet blev därför att kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktiges
presidium fick i uppdrag att tillsammans se över arbetsformen för medborgardialog (KF 201912-09 § 137).
Förslaget är därför att hänvisa till tidigare beslut då dessa ämnen är så pass likvärdiga och kan
utredas samtidigt.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Kristin Skogen (SD) yrkar bifall till motionen.
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Utbildningsnämndens ordförande Maria Malmberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ordförande Tomas Johansson (C) finner att det finns två förslag till beslut:
l. Kommunstyrelsen förslag
2. Kristin Skogens (SD) yrkande om bifall av motionen

Beslutsgång
Ordförande Tomas Johansson ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerare
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 20, Kommunfullmäktige 2020-06-04
- Kommunstyrelsen § 40, Kommunstyrelsen 2020-03 -23
- Tjänsteskrivelse, 2020-02-03
- Motion, Sverigedemokraterna 2019-04-16
Beslutet ska skickas till
Sverigedemokraterna (SD)
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§51

Dnr Ks 2019/103

Motion från Sverigedemokraterna (SD) gällande att införa stubbrace
Kommunfullmäktiges beslut
A vs lå motionen med motiveringen nedan.
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) vi ll att
kommunen utreder intresset för eventet samt genomför eventet med stöd av föreningsliv et.
Kommunledningssektorn genom administrativa enheten menar att det inte är kommunens
uppdrag att anordna tävlingar och föreslår därför att motionen avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Kristin Skogen yrkar bifall till motionen.
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson yrkar bifall ti ll kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Tomas Johansson (C) finner att det finns två förslag till beslut:
l. Kommunstyrelsen förslag
2. Kristin Skogens (SD) yrkande om bifall av motionen

Beslutsgång
Ordförande Tomas Johansson ställer förs lagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förs lag.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 21, Kommunfullmäktige 2020-06-04
- Protokollsutdrag § 42, Kommunstyrelsen 2020-03-23
-Protokollsutdrag § 46, Kommunstyre lsens arbetsutskott 2020-03-02
- Tjänsteskrivelse, 2020-02-03
-Motion, Sverigedemokraterna (SD) 2019-04-08
Beslutet ska skickas till
Sverigedemokraterna (SD)

Justerare
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D nr Ks 2019/104

§52

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om att införa en gammaldags
sommarauktion
Kommunfullmäktiges beslut
Av slå motionen med motiveringen att framtagen eventplan redan är fastställd .
Sammanfattning av ärendet
Inkommen motion från Sverigedemokratema (SD) 2019-04-08 föreslår att Essunga kommun ska
införa en gammaldags sommarauktion i samband med eller dagen innan marknadsdag i juli.
Med ganunaldags 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.
Nassebro marknad har under de senaste två åren genomgått en förändring . Olika teman har
införts för att locka fler besökare. Satsning har fallit väl ut och kommer framöver att fortsätta att
utvecklas . Juli-marknaden har temat "sommar" och har flest besökare under året. Under
sommaren anordnas allsång vid scenen, dagen innan marknad, som är mycket uppskattat.
Essunga kommun har en upparbetad plan kring vilka event som ska ske under året. Att inrätta en
sommarauktion så som Sverigedemokraterna (SD) föreslår kräver mer resurser än vad som finns
att tillgå.
Kommunen ser givetvis positivt på att föreningslivet skulle anordna eventet och kan vara
stöttande i frågan.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Kristin Skogen (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande Tomas Johansson (C) finner att det finns två förslag till beslut:
l. Kommunstyrelsen förslag
2. Kristin Skogens (SD) yrkande om bifall av motionen

Beslutsgång
Ordförande Tomas Johansson ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kornnlllnstyrelsens förslag.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 22, Kommunfullmäktige 2020-04-06
-Protoko llsutdrag § 41 , Kommunstyrelsen 2020-03-23
-Protokollsutdrag § 45 , Kommunstyre lsens arbetsutskott 2020-03-02
- Tjänsteskrivelse, 2020-01-30
- Motion Sverigedemokraterna (SD) om att införa en gammaldags sommarauktion, 2019-04-08
Beslutet ska skickas till
Sverigedemokraterna (SD)

Justerare
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§53

Dnr Ks 2020/159

Medborgarförslag angående miljön i området Stallabäcken.
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut
Sammanfattning av ärendet
Lennati Svantesson har inkommit med ett medborgarförslag, 2020-05-04, där han vill att miljön i
stallabäckens dalgång återställs till ursprungligt skick då hälsostigen går där. Detta för att öka
profilen och miljön för kommunen .
Beslutsunderlag
Medborgarförslag angående miljön i området Stallabäcken, 2020-05-04
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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§54

Dnr Ks 2020/160

Medborgarförslag angående en framtida all aktivitetshall
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet ti ll kommunstyrelsen för beredning och beslut
Sammanfattning av ärendet
Lennart Svantesson har inkommit med ett medborgarförslag, 2020-05-04, där hans förs lag är att
kommunen behöver blicka framåt och ta nya beslut för att det ska bli en all aktivitetshall i
kommunen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag angående en framtida all aktivitetshall, 2020-05-04
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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Dnr Ks 2020/171

§55

Medborgarförslag kring att göra grönområde attraktivare i Jonslund
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut
Sammanfattning av ärendet
Johanna och PG Lunden har inkommit med ett medborgarförslag, 2020-05-23 , där dem vill öka
attraktiviteten ännu mer i Jonslund med relativt små medel genom att den obearbetade ytan
mellan Rönnvägen och "stora vägen" får en liknande hantering som marken runt busshållplatsen
(med den fina björksamlingen).
Beslutsunderlag
Medborgarförslag kring att göra grönområde attraktivare i Jonslund
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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§56

Dnr Ks 2020/137

Förslag ändring av sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna förändring av kommunfullmäktiges sammanträde enligt bilagt förslag.
Sammanfattning av ärendet
På grund av flera sammanhängande orsaker lägger kommunledningssektor genom den
administrativa enheten fram ett förslag om minskade antal sammanträdesdagar och förändring av
sammanträdesdagar under 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige .
Orsaker:
På grund av den nya ärendeberedningsprocess som föregår kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträden är förslaget att ta bort de sammanträden som inte har efterföljande möten hela
vägen till kommunfullmäktige. Istället finns det större möjligheter för politiken att besluta
om extra möten om det finns särskilt viktiga ärenden som dyker upp. Utifrån detta
resonemang blir förslaget att ta bmi kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden den 15
juni och den 14 december.
Att flytta kommunstyrelsens arbetsutskotts möten bygger på att tiden mellan
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden och kommunstyrelsen blir kortare och man
får en kortare "snurra" vilket underlättar då man gör mycket arbete tidigare i och med den
nya ärendeberedningsprocessen. Utifrån detta resonemang blir förslaget att flytta fram
kommunstyrelsens arbetsutskotts möten en vecka jämfört med den tidigare planeringen.
Det finns inte alltid ärenden som måste tas politiskt vid vissa sammanträdena som är med i
den tidigare planeringen av sammanträdesdagarna för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige . Utifrån detta resonemang blir förslaget att ta
boti kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2 november, kommunstyrelsens
sammanträde den 23 november och kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december.
En gemensam orsak till dessa förändringar är också kostnadsfrågan . Varje sammanträde
kostar pengar dels i tjänstemännens hantering av och deltagande i de politiska mötena samt
arvoden till politiker.

Justerare
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Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 67, Kommunstyrelsen 2020-05-25
- Tjänsteskrivelse, 2020-04-15
-Förslag ändrade sammanträdesdagar 2020, för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Ändring i sammanträdesschema 2020
Beslutet ska skickas till
Kommunledningssektor
Nämndsekreterare
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Bygg och miljönämnden
F ÖJiroendevalda
Berörda tjänstepersoner
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§58

D nr Ks 2020/1 09

Ägardirektiv Essunga Bostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Anta upprättat förslag till ägardirektiv för Essungabostäder AB .
Uppdra till ombudet för kommunens aktier att rösta för att ägardirektivet antas på bolagstämma i
Essungabostäder AB .

Deltar inte i beslutet
Maria Radivoi (S), Joakim Svensson (M), Fredrik Almgren (M), Sophie Sundqvist (M) och
Jacob Johansson (V) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Essunga bostäder AB är ett av kommunen helägt aktiebolag. Syftet med kommunens ägande av
bolaget är att skapa nytta för kommuninvånarna och bidra till kommunens utveckling.
Kommunfullmäktige utövar den formella ägarstyrningen av bolaget genom bolagsordning och
ägardirektiv. I ägardirektivet beskrivs kommunens målsättning med sitt ägande av bolaget,
uttryckt som uppdrag, mål och inriktning för bolaget.
Under ledning av kommunstyrelsens ordförande och styrelseordförande i Essungabostäder har en
arbetsgrupp med representanter från kommunledningen och Essungabostäders ledning arbetat
fram ett förslag till ägardirektiv. Ägardirektivet ska underställas kommunfullmäktige för
antagande samt beslutas av bolagsstämma. Uppföljning av ägardirektivet bör ske genom
ägardialog mellan kommunstyrelsen och styrelsen i Essungabostäder.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 74, Kommunstyrelsen 2020-05-25
- Tjänsteskrivelse 2020-04-23
- Ägardirektiv för Essungabostäder AB
Beslutet ska skickas till
Essungabostäder AB
Kommundirektör
Ekonomichef

l

Justerare
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§59

Dnr Ks 2020/132

Reglemente Räddningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Anta upprättat förslag till reglemente för gemensam räddningsnämnd .
Sammanfattning av ärendet
Räddningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-04-02, § 13 , att ställa sig bakom tillägg
i nämndens reglemente som möjliggör nämndsammanträden på distans .
Förslaget underställs de samverkande kommunfullmäktigeförsamlingarna för antagande.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 76, Kommunstyrelsen 2020-05-25
- Tjänsteskrivelse 2020-04-21
-Protokollsutdrag§ 13, Räddningsnämnden 2020-04-02.
- Reglemente för gemensam räddningsnämnd
Beslutet ska skickas till
Räddningsnämnden
Kommunledningssektorns administrativa enhet
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§ 60

Dnr Ks 2020/136

Arsredovisning Tolkförmedling Väst, 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2019 .
Bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har upprättat bokslut och årsredovisning för år 2019.
Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än budgeterat.
Förbundet hade 1183 aktiva tolkar och 5265 registrerade medlemskunder den 31 december 2019.
Antalet uppdragstagare har ökat under året och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar.
Varje månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Nästan alla förmedlade uppdrag (99,9 %)
köps av förbundets medlemmar. Största kunden är Västra Götalandsregionen, som står för ca 72
%.
Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 miljoner kronor att jämföra med budgeterat nollresultat Att
medlemmarna under året i större utsträckning köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den
största anledningen till det positiva utfallet.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 52, Kommunstyrelsen 2020-05-25
- Tjänsteutlåtande, Tolkförmedling Väst
-Protokollsutdrag§ 397, Direktionen Tolkförmedling Väst
-Årsredovisning 2019, Tolkförmedling Väst
- Intemkontrollrapport
-Revisionsberättelse 2019, Tolkförmedling Väst
-PM angående årsredovisning 2019, Tolkförmedling Väst
- Förbundsordning Tolkförmedling Väst
Beslutet ska skickas till
Tolkförmedling Väst

Justerare
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§ 61

Dnr Ks 2020/125

Årsredovisning, Skaraborgs kommunalförbund 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning 2019, Skaraborgs kommunalförbund.
Sammanfattning av ärendet
Den ekonomiska utvecklingen i Skaraborgs kommunalförbund under de senaste fem åren varit
god. Förbundet har kunnat bygga upp ett eget kapital som bidrar till en förbättrad soliditet. En
kraftig intäktsändring märktes mellan 2017-2018 då antalet projekt som förbundet var huvudman
för ökade.
Verksamheten uppvisar ett positivt resultat på 482 000 kronor. Det budgeterade resultatet var 23
000 kronor. De största anledningarna till det positiva resultatet kan hänvisas till periodvisa
personalvakanser, kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet hos personalen samt onyttjade
konsultmede l.
Kommunalförbundets organisation har förändrats och detta har medfört att hanteringen av
årsredovisningen också har ändrats. Direktionen godkänner förslag till årsredovisning
och överlämnar den till revisorerna, samt efter deras granskning till medlemskommunerna
för fastställande i respektive fullmäktige. Detta innebär att medlemskommunema får ökad insyn i
Kommunalförbundets ekonomi och verksamhet.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 53 , Kommunstyre lsen 2020-05-25
-Protokollsutdrag§ 17, Skaraborgs kommunalförbund
- Årsredovisning Skaraborgs kommunalförbund 2019
-Revisionsrapport Gryning Vård AB
- Revisonsrapport Mediapoolen
Beslutet ska skickas till
Skaraborgs kommunalförbund

Justerare
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§ 62

Dnr Ks 2020/126

Arsredovisning Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2019 med
hemställan om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning 2019, Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Bevilja Samordningsförbundet Västra Skaraborg ansvarsfrihet för 2019.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsfårbundet Västra Skaraborg hade vid årsskiftet 2019/2020 ett ekonomiskt resultat
på 2,2 miljoner kronor. Med innestående kapital på 0,7 miljoner kronor har
Samordningsförbundet Västra Skaraborg efter årets resultat ett eget kapital på 2,9 miljoner
kronor. Anledningarna till resultatet är främst att de två EU- projekten Kick off och Leve l up har
blivit framgångsrika med många deltagare från medlemskommunerna.
Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 54, Kommunstyrelsen 2020-05-25
- Hemställan om ansvarsfrihet 2019
- Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet Västra Skaraborg
- Revisionsberättelse Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2019
- Revisionsrapp01i 2019 Samordningsförbundet Västra Skaraborg, si uti ig
Beslutet ska skickas till
Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Justerare
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§ 63

Dnr Ks 2020/151

Entledigande av ledamot Birgitta Friesjö i revisionen och val av ny
ledamot.
Kommunfullmäktiges beslut
-Ledamot Birgitta Freisjös (L) begäran om entledigande beviljas.
-Välja Jan Dänemyr (politiskt obereoende) till ny ledamot i Essunga kommuns revision .
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Friesjö (L) inkom med avsägelse av sitt uppdrag, 2020-04-23 , som ledamot i revisionen i
Essunga kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Joakim Svensson (M), valberedningens ordförande, yrkar att Jan Därnemyr väljs till ny ledamot i
revisionen .
Beslutsgång
Ordförande Tomas Johansson fi1mer att vi har ett förslag till beslut:

l. Joakim Svenssons yrkande att välja Jan Därnemyr (politiskt oberoende) till ny ledamot i
revisionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Joakim Svenssons yrkande.

Beslutsunderlag
Entledigande, 2020-04-23
Beslutet ska skickas till
Val beredningen
Revisionen
Nämndsekreterare

Justerare
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§ 64

Dnr Ks 2020/34

Delgivningar kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna delgivningar som har inkommit mellan27mars och l juni 2020 som förtecknas i
protokoll.
Sammanfattning av ärendet
- Länsstyrelsens beslut angående ersättande ledamot i kommunfullmäktige
- Årsredovisning Kommunassurans Syd 2019
- Kommunstyrelsens protokoll , 2020-05-25

Justerare
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