
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

Kommun Essunga kommun 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Tid och plats Måndagen den 25 oktober 2021, klockan 13:00 till 16:43 i 
Kommunkontoret, Nossan A-salen. 

Beslutande 
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Fredrik Persson, nämndsekreterare 
Lisa Falk, nämndsekreterare. §§ 106-108, § 116 
Johan Skoglund, VD Essunga Bostäder, § 106 
Alexander Lidén, projektledare Essunga Bostäder, § 106 
Anders Thörn, Göliska IT, § 106 
Nettan Larsson, kultur- och fritidschef, § 108, § 116 
Andreas Hasselteg, ekonomichef, §§ 109-113 
Kristoffer Hjelm, kommunpolis, § 106 
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Utses att justera Eva Pettersson (-) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2021-10-29, klockan 11.00. 

Justerade paragrafer §§ 106-122 

 
Underskrifter 
Sekreterare  

________________________ 
Fredrik Persson 

Ordförande  
________________________ 
Daniel Andersson (M) 

Justerare  
________________________ 
Eva Pettersson (-) 
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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

 
Kommun Essunga kommun 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Datum för sammanträdet 2021-10-25 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2021-10-29 

Datum då publiceringen av 
tillkännagivandet upphör 

2021-11-19 

Förvaringsplats av protokollet Kommunhuset 

Sekreterare Fredrik Persson 
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Ärendelista 
Paragraf Ärende Diarienummer Sida 

 Val av justerare samt tid och plats för justering   

§ 106 Information 2021 Ks 2021/1 5 

§ 107 Kalendarium 2021 Ks 2021/3 6 

§ 108 Föreningsbidrag 2021 - sammanställning Ks 2021/234 7 

§ 109 Delårsrapport, tertial 2 2021, kommunstyrelsen Ks 2021/238 8 

§ 110 Delårsrapport, tertial 2 2021, Essunga kommun Ks 2021/229 9 

§ 111 Verksamhetsplan med budget 2022-2024, Essunga 
kommun 

Ks 2021/230 10 

§ 112 Verksamhetsplan med budget 2022-2024, 
kommunstyrelsen 

Ks 2021/254 11 

§ 113 Pensionsavsättning 2021 Ks 2021/259 12 

§ 114 Förvärv del av fastigheten Stallaholm 1:7 Ks 2021/270 13 - 15 

§ 115 Ansökan medlemskap i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Ks 2021/209 16 - 17 

§ 116 Redovisning av förstudie kring all aktivitetshall Ks 2021/74 18 - 19 

§ 117 Förslag på reviderat reglemente för Bygg- och 
miljönämnden 

Ks 2021/233 20 

§ 118 Redovisning synpunkter Tertial 2 2021 Ks 2021/159 21 

§ 119 Sammanträdesdagar 2022 Ks 2021/231 22 - 23 

§ 120 Folkhälsoplan 2022 Ks 2021/161 24 

§ 121 Delegationsbeslut 2021 Ks 2021/2 25 

§ 122 Delgivningar Kommunstyrelsen 2021 Ks 2021/4 26 
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§ 106 Diarienummer Ks 2021/1 

Information 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Nya medarbetare 

Johan Skoglund, VD Essunga Bostäder och Alexander Lidén, projektledare Essunga Bostäder 
presenterades och hälsades välkomna till kommunen. 

 

Anders Thörn, Göliska IT 

Information om Göliska IT och dess verksamhet.   

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

- Återkoppling på tätortsvandringarna 
- Tecknat tillgivningsbeslut för ombyggnad av Kerstingsås 
- Entreprenörer bygger nya bostäder i kommunen 

 

Kommundirektören informerar 

- Länsledningens kommunbesök 
- Näringslivsfrågor 
- Långtidsarbetslöshet gällande Skaraborg 
- Projekt Inflyttarservice 
- V6-samverkan 
- Digitalisering 
- Aktuella frågor 

 

Kristoffer Hjelm, kommunpolis 

Nye kommunpolisen för Vara, Grästorp och Essunga presenterade sig och polisens verksamhet 
för vårt område..  
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§ 107 Diarienummer Ks 2021/3 

Kalendarium 2021 

Sammanfattning av ärendet  
Aktuellt kalendarium; 

- 3 november styrgrupp för hållbarhetsstrategi 
- 26 november invigning av nya lokalerna för vuxenutbildning
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§ 108 Diarienummer Ks 2021/234 

Föreningsbidrag 2021 - sammanställning 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidschef Nettan Larsson redogjorde för utbetalda föreningsbidrag under 2021. 
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§ 109 Diarienummer Ks 2021/238 

Delårsrapport, tertial 2 2021, kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 
Godkänna kommunstyrelsens delårsrapport tertial 2, 2021 och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden har stort fokus legat på att tydliggöra och stärka kommunledningssektorns ansvar för 
ledning och styrning inom de kommungemensamma områdena ekonomi, HR och kansli. Arbetet har 
bland annat innefattat en omorganisation till en avdelningsstruktur med fem avdelningar. 

För kommunstyrelsen prognostiseras ett överskott om 3,2 mnkr för helåret 2021. 

Beslutsunderlag 
- Delårsrapport, tertial 2 2021, 2021-10-04 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef
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§ 110 Diarienummer Ks 2021/229 

Delårsrapport, tertial 2 2021, Essunga kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna Essunga kommuns delårsrapport tertial 2, 2021 och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens delårsrapport tertial 2 innehåller en förvaltningsberättelse med bland annat 
avstämning av finansiella mål och mål för verksamheterna, ekonomisk redovisning samt 
nämndernas, bolagens och stiftelsernas förvaltningsberättelser. Syftet med delårsrapporten är att 
ge en god information kring verksamhet och ekonomi per 31 augusti 2021 samt en prognos för 
helåret 2021. 

Essunga kommun prognostiserar ett överskott om 11,6 mnkr för helåret 2021, vilket är en positiv 
budgetavvikelse om 2,7 mnkr från det budgeterade resultatet.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-09-21 
- Delårsrapport, tertial 2 2021, 2021-10-04 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef
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§ 111 Diarienummer Ks 2021/254 

Verksamhetsplan med budget 2022-2024, kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 
Godkänna Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022 – 2024. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplan med budget 2022 - 2024 är ett styrdokument som beskriver Kommunstyrelsens 
mål, aktiviteter, förutsättningar och utmaningar. Verksamhetsplanen beskriver vidare 
nämndernas arbete för att klara verksamhet och ekonomi utifrån god ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2021-10-04 
- Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022 - 2024 

Beslutet ska skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef
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§ 112 Diarienummer Ks 2021/230 

Verksamhetsplan med budget 2022-2024, Essunga kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna Essunga kommuns verksamhetsplan med budget 2022 - 2024 

Godkänna Essunga kommuns investeringsbudget med plan 2022 - 2026 

Godkänna utdebitering av skatt 21,57 kronor 

Bevilja 400 000 kronor till utbildningsnämnden 2022 för ökad måluppfyllelse. 

Bevilja 30 000 kronor inom befintlig ram 2022 till ungdomsfullmäktige. 

Överskottet där utöver läggs till bokslutet 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplan med budget 2022 - 2024 är ett av kommunens största styrdokument. 
Verksamhetsplanen beskriver kommunens mål, aktiviteter, förutsättningar och utmaningar på 
Kommunfullmäktige- och nämndnivå. Verksamhetsplanen beskriver vidare nämndernas arbete 
för att klara verksamhet och ekonomi utifrån god ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-10-04 
- Verksamhetsplan med budget 2022 - 2024 inklusive investeringsbudget 2022 med plan 2023 - 
2026 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 
Kommundirektör
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§ 113 Diarienummer Ks 2021/259 

Pensionsavsättning 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   
Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna att kommunstyrelseförvaltningen genomför en partiell inlösen av pensioner i 
intervallet 1,8 – 2,1 mnkr inklusive löneskatt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt ett resultatmål för Essunga kommun om tre procent. Utifrån 
förbättrade prognoser för skatteintäkter och generella statsbidrag i kombination med att 
verksamhetens prognos för helåret 2021 förbättrats vid delårsbokslut per augusti, bedöms den del 
av resultatet som överstiger 3,0 procent kunna användas till att genomföra en partiell inlösen av 
pensioner. Inlösen kommer att minska pensionskostnader under kommande år och därigenom 
skapa förbättrade ekonomiska förutsättningar framöver. 

Utifrån skatteprognos per 30 september och prognostiserat resultat vid delårsbokslut per augusti 
bedöms engångsbetalningen kunna uppgå till mellan 1,8 – 2,1 mnkr inklusive löneskatt. Vid en 
partiell inlösen av pensioner om 2,1 mnkr inklusive löneskatt nås enligt prognos ett resultat för 
helåret 2021 som uppgår till 3,0 procent (11,1 mnkr) av skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-10-12 
- Kommunens verksamhetsplan med budget 2022-2024 

Beslutet ska skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Redovisningschef
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§ 114 Diarienummer Ks 2021/270 

Förvärv del av fastigheten Stallaholm 1:7 

Kommunstyrelsen beslutar 
Godkänna förutsättningar enligt ärendebeskrivningen avseende förvärv av del av fastigheten 
Stallaholm 1:7 och ge kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson och 
samhällsbyggnadschef Cecilia Trolin i uppdrag att underteckna köpeavtal i enlighet med 
nedanstående förutsättningar. 

Uppdra åt samhällsbyggnadschef Cecilia Trolin att ansöka om fastighetsbildning hos 
Lantmäteriet i enlighet med nedan nämnda fastighetsrättsliga åtgärder. 

Sammanfattning av ärendet 
År 2019 antogs detaljplanen för bostäder vid Stallabäcken, dnr: 2018-102. Detaljplanen 
möjliggör totalt 20 st nya tomter varav flertalet är belägna inom en privat fastighetsägares 
fastighet, Stallaholm 1:7. Ägaren till Stallaholm 1:7 är inte intresserad av att exploatera sin egen 
fastighet i enlighet med detaljplanen. För att möjliggöra ett genomförande av detaljplanen har 
kommunen för avsikt att förvärva den del av fastigheten som utgörs av detaljplaneområdet. 

Förhandlingar med fastighetsägaren till Stallaholm 1:7 har resulterat i en överenskommelse om 
att kommunen förvärvar del av fastigheten Stallaholm 1:7. Området utgörs av ca 23500 m2 där 
gränsernas närmare sträckning bestäms i samband med lantmäteriförrättningen.  

Förhandlingarna har resulterat i en överenskommen köpeskilling av: 

ENMILJONETTHUNDRASJUTTIOFEMTUSEN (1 175 000) SEK. 

Ersättningen motsvarar 40 kronor/m2 + 25 % och köpeskillingen justeras med samma ersättning 
per m2 efter lantmäteriets fastställda område i sitt förrättningsbeslut.  

Kommunen i egenskap av köpare kommer att erlägga en handpenning på 10 % i samband med 
köpekontraktets undertecknande. 

För att genomföra fastighetsförvärvet krävs det att lantmäteriet genomför en fastighetsreglering 
mellan säljarens fastighet Stallaholm 1:7 och kommunens fastighet Stallaholm 1:311.  

Befintlig väg, Gammalsbo ga:1, behöver flyttas för att den skall vara förenlig med detaljplanen. 
Detta medför att lantmäteriet behöver ompröva anläggningsbeslutet för Gammalsbo ga:1. 

Eftersom vägen flyttas uppstår en markremsa mellan fastigheterna Mosippan 4 och 5 som enligt 
överenskommelsen skall tillfalla fastigheten Mosippan 5.  
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I överenskommelsen ingår även att befintlig bevattningsledning med tillhörande elkabel flyttas i 
samband med markarbetena inom fastigheten. 

Alla med köpet och förrättningen förenade kostnader betalas av kommunen. 

Köpet blir fullbordat då lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft och köpeskillingen erlagts i sin 
helhet. 

 
Illustrationskarta för tänkt bebyggelse. 
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2021-10-22 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
Samhällsbyggnadschefen
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§ 115 Diarienummer Ks 2021/209 

Ansökan medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 

Kommunstyrelsen beslutar 
Uppdra till kommundirektören att ta fram beslutsunderlag för politiskt ställningstagande att 
ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har i propositionen En effektivare kommunal räddningstjänst (prop 2019/20:176) 
angett att kommunerna ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, i vilket en övergripande 
ledning ständigt ska upprätthållas. Riksdagen har därefter beslutat om lagändringar i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Kortfattat innebär det att kommunernas 
räddningstjänster behöver bygga upp nya beredskapsformer samt en ledningscentral dygnet runt 
från år 2022.    

Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) är en gemensam räddningstjänst för Lidköping, 
Vara, Essunga och Grästorps kommuner. Verksamheten styrs genom en gemensam nämnd 
placerad i Lidköpings kommun. Under år 2021 har nämnden beslutat att ingå samverkan med 
kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Skaraborg gällande gemensam ledningscentral att 
gälla från 1 januari 2022 genom upprättande av avtal mellan parterna.  

Mot bakgrund av kommande krav på en effektiv och hållbar kommunal räddningstjänst har 
kommunledningarna i Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp (V4) prövat och övervägt olika 
möjliga framtida samarbeten. Slutsatsen är att man vill utreda möjligheten till ett organisatoriskt 
samgående med kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) i syfte att stärka 
förmåga, öka graden av redundans samt bibehålla en effektiv organisation.  

Kommundirektören föreslås därför ges i uppdrag att ta fram erforderliga beslutsunderlag för 
ställningstagande i kommunfullmäktige senast juni 2022 för möjlighet till ett ikraftträdande 1 
januari 2023.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-09-16 
- RÖS-RVS gemensamt ledningssystem, 2021-09-17 
- RÖS förbundsordning, 2021-09-17 
- Budget och ekonomisk plan Räddningstjänst Östra Skaraborg, 2021-09-17 

16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

Beslutet ska skickas till 
Räddningsnämnden Västra Skaraborg 
Vara kommun 
Lidköpings kommun 
Grästorps kommun 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
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§ 116 Diarienummer Ks 2021/74 

Redovisning av förstudie kring all aktivitetshall 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

Lägga redovisningen av behovsanalysen av en Allaktivitetshall till handlingarna.  

Avsluta ärendet om en Allaktivitetshall. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-16, § 84 fastställa Essunga kommuns verksamhetsplan 
med budget 2021 – 2023. Denna innehåller ett uppdrag till kommunledningssektorn att, 
tillsammans med utbildningssektorn, genomföra en förstudie av en Allaktivitetshall i Nossebro. 
Förstudien ska finansieras genom kommunstyrelsens budgetutrymme för utvecklingsinsatser. 

Frågan om att uppföra en Allaktivitetshall i Nossebro har lyfts och diskuterats i ett antal olika 
forum och sammanhang de senaste 10 åren, inte minst som en del i utvecklingen av 
Stallaholmsområdet till ett rekreations- och friskvårdområde med både utomhus- och 
inomhusanläggningar. Idag inrymmer Stallaholmsområdet motionsspår (strandpromenad och 
högaberget motionsspår), badhus med gym, campingplats, äventyrsgolf, konstgräsplan samt en 
idrottshall som inte är dimensionerad för handboll eller innebandy, d v s där måtten understiger 
20x40 meter. 
Projekt Träffpunkt Nossebro har tillsammans med platsutvecklingsprojektet genomfört en 
översyn av marknadsområdet med målsättningen att öka platsens attraktivitet. För att få bättre 
flöden i området och slippa stänga av Sturegatan under marknadsdagarna har ALP Markteknik 
och Husform, på uppdrag av Träffpunkt Nossebro, arbetat fram ett underlag för utveckling av 
marknadsområdet. Utöver utomhusytor innehåller förslaget en hall med omklädningsrum och 
toaletter, för att möjliggöra inomhusevent, såsom mässor eller marknadsdagar. Framtagna skisser 
biläggs.  

Kommunledningssektorn, genom kultur- och fritidsavdelningen, har valt metodiken att 
inledningsvis genomföra en behovsanalys. Detta utifrån synsättet att det är först om det objektivt 
sett kan vederläggas att det finns ett stort behov bland kommunens föreningar av en 
Allaktivitetshall, som det är ekonomiskt försvarbart att gå vidare och genomföra en förstudie. 

Av den behovsanalys som genomförts framgår att ett sådant behov inte föreligger. Förvaltningen 
föreslår därför att förstudien inte genomförs, utan att ärendet istället avslutas. 
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-07-23 
- Förstudie, Allaktivitetshall, 2021-03-03 
- Enkätsvar angående allaktivitetshall, 2021-03-03 

Beslutet ska skickas till 
Kommundirektör 
Kultur- och fritidschef
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§ 117 Diarienummer Ks 2021/233 

Förslag på reviderat reglemente för Bygg- och miljönämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

Anta förslag till reviderat reglemente för Bygg- och miljönämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i 
en kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, 
författning eller enligt statlig myndighets beslut. 

Bygg- och miljönämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet 
och har den närmaste kontrollen över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen förutom 
den översiktliga planeringen som kommunstyrelsen ansvarar för. 

Förvaltningen har uppmärksammat att det finns ett behov att revidera både reglemente och 
delegationsordning med syfte att dessa korrelerar med såväl varandra som med gällande 
lagstiftning. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-08-12 
- Protokollsutdrag § 35, Bygg- och miljönämnden, 2021-09-09 
- Förslag till reviderat reglemente 

Beslutet ska skickas till 
Bygg- och miljönämnden
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§ 118 Diarienummer Ks 2021/159 

Redovisning synpunkter Tertial 2 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
Godkänna redovisning av inkomna synpunkter under tertial 2, 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
En sammanställning av hanterade synpunkter ska redovisas tre gånger per år. 
Sammanställningen ska visa antal inkomna synpunkter, vilken karaktär synpunkterna har, samt 
vilka åtgärder som är vidtagna. Under tertial 2 2021 har 21 synpunkter inkommit till 
kommunledningssektorn varav 16 hittills är besvarade/hanterade. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-09-20 
- Redovisning av synpunkter, tertial 2 2021, 2021-09-21 

Beslutet ska skickas till 
Kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

§ 119 Diarienummer Ks 2021/231 

Sammanträdesdagar 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
Godkänna kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens sammanträdesdatum för 2022 
enligt kommunkansliets förslag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna kommunfullmäktiges sammanträdesdatum för 2022 enligt kommunkansliets förslag.. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget till sammanträdes datum 2022 bygger på den modell V6-kommunerna men också den 
absoluta majoriteten av Sveriges kommuner använder sig utav. Nämligen att 
kommunfullmäktige sammanträder den sista måndagen i månaden. 

Samarbetet mellan V6-kommunerna blir allt djupare och omfattar allt fler och större frågor. 
Därför är det avgörande att kommunerna inom V6-samarbetet samordnar sina sammanträden för 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige 

Under 2021 har det funnit sex politiska Tåg som går från nämndernas arbetsutskott till 
kommunfullmäktige. Förslaget innebär att antalet politiska tåg går från sex stycken per år till nio 
stycken under 2022. Tiden mellan dessa tåg blir därmed avsevärt kortare. Ärendeprocessen blir 
därmed snabbare och effektivare då tiden från att ett ärende väckts till dess behandling sker 
kortas. 

Tågen är förankrade i kanslienheten med nämndsekreterare, ekonomichef samt kommundirektör. 
Den ekonomiska processen med årsredovisning, delårsrapporter, taxor och avgifter, ekonomiska 
ramar, verksamhetsplan med budget har funnits med som en viktigt grund i detta förslag. 

År 2022 är även ett valår. Ett nytt kommunfullmäktige tillträder 15 oktober. Det nya 
kommunfullmäktige ska under hösten hantera ett antal valärenden till bland annat revision, 
kommunstyrelse, nämnder och styrelser. Det nya kommunfullmäktige måste även enligt 
Kommunallagen (11 kap, 10§) fastställa budgeten för nästkommande år. Det gör att det finns 
behov av flera sammanträden under hösten. 

Förslaget är lagt för att skapa en helhet och tydlighet. Finner kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och nämnderna att det finns behov av fler eller färre sammanträden har 
ordföranden alltid rätten att kalla till extra sammanträde eller ställa in de samma. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-09-22 
- Förslag sammanträdesdatum 2022, 2021-09-20 

Beslutet ska skickas till 
Kommundirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

§ 120 Diarienummer Ks 2021/161 

Folkhälsoplan 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
Godkänna folkhälsoplan 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt avtalet om lokalt folkhälsoarbete ska det varje år upprättas en folkhälsoplan för respektive 
kommun i Skaraborg. Planen ska beskriva målområden och planerade insatser för kommande 
verksamhetsår. I avtalet sägs också att folkhälsoarbetet ska vara ett strategiskt 
utvecklingsområde och vara integrerat i ordinarie verksamhet.  
Syftet med folkhälsoplanerna är att östra hälso- och sjukvårdsnämnden, kommunerna och andra 
intressenter ska få en enkel och överskådlig bild över de folkhälsoinsatser som planeras under 
året. Den ska också skapa underlag och vara stöd för dialog och vägledning för beslut, uppdrag 
och insatser. Folkhälsoplanen ska utgå från kommunala, regionala och nationella styrande 
dokument. 

Under sammanträdet 2021-09-13 går folkhälsorådet igenom planen och vissa kompletteringar 
görs. Diskussion sker kring uppföljning av mål.  

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 20, Folkhälsorådet, 2021-09-13 
- Förslag Folkhälsoplan 2022 

Beslutet ska skickas till 
Västra Götalandsregionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

§ 121 Diarienummer Ks 2021/2 

Delegationsbeslut 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
Godkänna redovisningen över delegationsbeslut som förtecknats i protokoll. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i 
enlighet med sin delegationsordning (Kommunallag 2017:725, 5-7 paragraferna). 

Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden i vissa ärenden till förmån för ärenden 
av mer principiell beskaffenhet. Detta möjliggör en effektivare verksamhet från nämnden till 
delegaten med kortare beslutsvägar och snabbare handläggning av utvalda ärenden enligt 
delegationsordningen.  

Beslut gjorda på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen enligt kommunallag (2017:725) 
7 kapitlet, 8 paragrafen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller 
fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller 
föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över 
ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
- Delegationsrapport Färdtjänst september 2021 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

§ 122 Diarienummer Ks 2021/4 

Delgivningar Kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 
Godkänna redovisning av meddelande som inkommit den 25 maj till och med 3 september 2021 
som förtecknas i protokoll. 

Sammanfattning av ärendet 
- Sammanträdesprotokoll, Direktionen Göliska IT, 2021-09-17 
- Delårsrapport Göliska IT 2021 
- EEST, protokoll, 2021-09-27 
- Beslut angående sluttäckning av Krusegården, 2021-09-20 
- Beslut revidering av reglemente för gemensam räddningsnämnd 
- Samordningsförbundet, protokoll, 2021-09-21 
- Beslut att registrera sändningsverksamheten för kommunfullmäktige 
- Justerat protokoll, folkhälsorådet, 2021-09-13 
- Budget och verksamhetsplan, Tolkförmedling Väst 
- Protokollsutdrag, Tolkförmedling Väst, 2021-09-24 
- Delårsrapport 2021, Tolkförmedling Väst 
- Protokollsutdrag § 445 2021, Tolkförmedling Väst, 2021-09-24
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