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Tid och plats

Måndagen den 19 oktober 2020, kl. 18:30 till 18:55 i
Nossebraskolans aula.

Närvarande

Se närvarolista på sidan 3.

Utses att justera

Marie-Louise Svensson (M)
Niklas Skogen (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-11-02 kl. 13:00.

Justerade paragrafer

§§ 72-83

Underskrifter

sekreterare
Elin Mellberg
Ordfårande
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l--/~_s-~Tomas Johansson (C)
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Marie-Louise Svensson (M)

Niklas Skogen (SD)
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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Protokoll från sammanträde

2020-10-19

Datum då protokollet justerades

2020-11-02

Datum då tillkännagivandet
publiceras

2020-11-02

Datum då publiceringen av
tillkännagivandet upphör

2020-11-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Justerare
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Tomas Johansson (C), ordfårande
Bengt-Göran Henningsson (S), l :e vice ordforande
Marie-Louise Svensson (M), 2:e vice ordforande
Daniel Andersson (M)
Maria Radivo i (S)
Catharina Åslund (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)
Yvonne Massberg (S)
Tobias Wallin (M) ersätts av Caroline Lundgren (M)
Jill Schoultz (M)
Ralph Lundeli (KD)
Helene Mohr (C)
Eva Pettersson (SD)
Jörgen Dimenäs (M)
Joakim Svensson (M)
Kerstin Johansson (S) ersätts av Conny Svensson (S)
Pernilla Jönsson (M)
Mats Olsson (MP)
CliffNyqvist (M)
Egon Gunnarsson (C)
Robert Hallin (S)

Caroline Lundgren (M) ersätter Tobias Wallin (M)
Conny Svensson (S) ersätter Kerstin Johansson (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Övriga närvarande
Ersättare
Övriga

Lars-Göran Andersson (MP)
Anna Liedholm, kommundirektör
Elin Me Il berg t. f. kanslichef
Carl Dicander, revisor
Jan Därnemyr, revisor

Justerare

Utdragsbestyrkande

4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

.
~

Kommunfu llmäktige

~

Essunga kommun

Sammanträdesdatum

2020-10-19

Ärendelista
§72

Delårsrappoti, tertial 2 2020

Ks 2020/228

§ 73

Motion från Sverigedemokraterna angående förslag
gällande regler kring ekonomiskt bistånd.

Ks 2020/261

§ 74

Tilläggsanslag får renovering av kommunhuset

Ks 2020/234

§ 75

Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och
utbetalning av partistöd 2021

Ks 2020/72

§ 76

A vgift vid extern uthyrning av teknisk utrustning

Ks 2020/133

§77

A v gift får uthyrning av maskiner och fordon

Ks 2020/117

§ 78

A v gift får kopiering och utskrift

Ks 2020/105

§ 79

Reglemente revisionen

Ks 2020/161

§ 80

Sammanträdesdatum 2021

Ks 2020/197

§ 81

Delgivningar kommunfullmäktige 2020

Ks 2020/34

§ 82

Motion från Sverigedemokraterna angående
demokratiutredning

Ks 2020/270

§ 83

Entledigande av Elsy Lundberg Östrand som ordinarie
ledamot i kommunfullmäktige

Ks 2020/267

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Essunga kommun

Sammanträdesdatum

2020-09-28

§ 72

Dnr Ks 2020/228

Delårsrapport, tertial 2 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänner Essunga kommuns delårsrapport tertial2, 2020 och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens delårsrapport tertial 2 innehåller en förvaltningsberättelse med bland annat
avstämning av finansiella mål och mål får verksamheterna, ekonomisk redovisning samt
nämndernas, bolagens och stiftelsernas förvaltningsberättelser. Syftet med årsredovisningen är
att ge en god information om det gångna årets verksamhet och ekonomi.
På kommunstyrelsens sammanträde den 28 september informerade ekonomichefEva-Lena
Egsonius kommunstyrelsen om prognos får budget 2020. Budgetavvikelse: -minus 975 tusen
kronor. Resultat efter finansnetto: 5 522 tusen kronor, (1,64 %).
Utbildningsnämndens prognos är budget i balans.
Socialnämndens prognos är minus 8 900 000 kronor minus på grund av bland annat
externa placeringar, försörjningsstöd, personlig assistans och LSS.
Bygg och miljönämndens prognos är 225 000 kronor plus på grund av lägre kostnader för
konsulter än budgeterat.
Kommunstyrelsens prognos är 800 000 kronor plus på grund av vakanser, lägre kostnader
får färdtjänst och outnyttjade utvecklingsmedel på grund av corona.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 93 , Kommunstyrelsen 2020-09-29.
- Tjänsteskrivelse 2020-09-19
- Delårsrapport tertial 2, 2020
-Bilaga delårsrapport tertial2, 2020
- Protokollsutdrag § 2 revisionen, 2020-10-08 Delårsrapport tertial 2 2020
- PM översiktlig granskning av Delårsrapport Essunga kommun.
- Utlåtande delårsrapport Essunga kommun 200831, kommunens revisorer.

Beslutet ska skickas till
Ekonom ichef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Dnr Ks 2020/261

Motion från Sverigedemokraterna angående förslag gällande regler
kring ekonomiskt bistånd.
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna motionen till kommunstyrelsen fcir beredning.

Sammanfattning av ärendet
Kristin Skogen (SD) inkom med en motion 2020-09-30 angående ett forslag till hur
socialnämnden kan utforma regler kring ekonomiskt bistånd utifrån en modell som använts i
andra kommuner.
Sverigedemokraterna föreslår i motionen att socialnämnden implementerar detta förslag som ett
led i att komma tillrätta med ett stort och mångårigt underskott.

Beslutsunderlag
Motion, Sverigedemokraterna, 2020-09-30

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Essunga kommun

Sammanträdesdatum
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§ 74

Dnr Ks 2020/234

Tilläggsanslag för renovering av kommunhuset
Kommunfullmäktiges beslut
Utöka investeringsramen för investeringsåtgärder i Essunga kommunhus med l l 00 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget för 2020 är avsatt en investeringsram om 7
miljoner kronor för investeringsåtgärder i Essunga kommunhus.
Under byggtiden har det framkommit att tidigare kostnadsberäkningar inte har tagit höjd för
samtliga erforderliga åtgärder vid renoveringen. Underlaget till kommunfullmäktiges
investeringsbeslut har inte varit komplett, genom att kostnader för nytt ventilationssystem om
700 tusen kronor och kompletterande inventarier for 400 tusen kronor inte funnits med i
byggprojektets budget. Dessa två budgetposter innebär att projektet inte kan fårdigställas inom
beslutad investeringsram.
Totalt behövs ytterligare l, l miljoner kronor tillskjutas för att kunna fårdigställa renoveringen av
kommunhuset

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 94, Kommunstyrelsen 2020-09-28
- Tjänsteskrivelse 2020-09-02
- Protokollsutdrag § 98, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-14
- Essunga Bostäder AB:s kostnadssammanställning Kommunhuset

Beslutet ska skickas till
Essunga Bostäder AB
Ekonomienheten

Justerare

rf/5
8

..

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~~~
'~l

Kommunfullmäktige

Essunga kommun

Sammanträdesdatum

2020-10-19

§ 75

Dnr Ks 2020/72

Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och utbetalning av
partistöd 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänner inkomna redovisningar för 2019.
Godkänner utbetalningar för pattistöd 2020 för de partier i fullmäktige som inkommit med
redovisning för 2019 innan 30 juni 2020.

Sammanfattning av ärendet
Den 30 juni är senaste datum för partierna att inkomma med redovisning för att få partistöd
utbetalt nästkommande år. Kommunfullmäktiges presidium granskar de inkomna
redovisningarna och ger förslag till beslut till kommunfullmäktige.
Liberalerna och Vänsterpartiet har inte inkommit med någon redovisning för 2019.

Beslutsunderlag
- Protoka Ilsutdrag § 12, Kommunfullmäktiges presidium 2020-09-1O

Beslutet ska skickas till
Ekonomichef
T.f. Kanslichef
Gruppledarna för partierna som inkommit med ansökan om partistöd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2020/133

§ 76

Avgift vid extern uthyrning av teknisk utrustning
Kommunfullmäktiges beslut
Anta avgift vid extern uthyrning av teknisk utrustning enligt nedanstående förslag.

Sammanfattning av ärendet
-

-

-

l Tidigare _avgift

Förslag ny avgift

Ljudanläggning

j 503kr/dygn

Oförändrad

Bärbar projektor

150 kr/dygn
L - --

Oförändrad

Objekt
-

-

-

-

Avgiften är inklusive moms.
Av giften innefattar inte någon upp- eller nedmontering av anläggningen, däremot viss
skötsel instruktion. Skada som uppstått genom vållande eller oaktsamhet är den som hyr
utrustningen skyldig att ersätta.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 96, Kommunstyrelsen 2020-09-28.
- Protokollsutdrag § l 03, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-14.
- Tjänsteskrivelse, 2020-09-04

Beslutet ska skickas till
- Chef kultur och fritid
- Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Justerare
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§ 77

Dnr Ks 2020/117

Avgift för uthyrning av maskiner och fordon
Kommunfullmäktiges beslut
Avgift får utlåning av maskiner och fordon med mera revideras med en höjning på 2% enligt
nedanstående förslag.

Sammanfattning av ärendet
Redovisade avgifter är exklusive moms . Maskiner utlånas endast med förare , i timpriser ingår
förare. Tiropriserna skall indexregleras årsvis där augusti månads index gäller får nästkommande
år. Entreprenadindex E84 litt242 . Maskinavgiften används vid interna arbeten får olika
investeringsprojekt samt får utfört arbete gällande vatten och avlopp.

ObTekt - ~ --

.-Tidig~e ~vgift (2020)

i

Ny- ~~gift
~

l_

Anläggningsarbetare/hantverkare 412 kr/timma
-

-~-

Traktor

527 kr/timma
--

Traktor & spolmaskin

60 l kr/timma

-

-

Traktor & sopmaskin

849 kr/timma
--

Traktor & containerkärra

- ---

~

-

-

535 kr/timma
-

Traktor & kärra
Traktor, Holder ink!
_~ndsQ!:l_dare
_
Traktor, Ferguson & slaghack

-

--

i 420 kr/timma

t-

-

-~

537 kr/timma
l 613 kr/timma

l-~~6h~irru~a
_f ~45 ~~i~"_la _

60 l kr/timma

613 kr/timma

525 kr/timma

l ~35- ~/tim~a

-

, 572 kr/timma

1

583 kr/timma

481 kr/timma

J490 kr/ti~a

Volvo lastmaskin

849 kr/timma

__l ~66 kr/timma

-

-

·-

-~

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 97, Kommunstyrelsen 2020-09-28
- Protokollsutdrag § l 04, Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-09-14
- Tjänsteskrivelse, 2020-09-04

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till
Kommundirektör
Verksamhetsansvarig Gata/Park
Ekonomichef

Justerare
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Dnr Ks 2020/1 05

§ 78

Avgift för kopiering och utskrift
Kommunfullmäktiges beslut
A v gift för kopiering och scanning ska vara oförändrade och gälla enligt kommunfullmäktiges
senaste beslut 2016-09-26 § 76.

Sammanfattning av ärendet
Vid utlämnande av allmän handling där personen bett om att få handlingarna i form av utskrifter
kan kommunen enligt kapitel 2, § 13 i tryckfrihetsförordningen ta ut en avgift. Tar man däremot
del av handlingarna i kommunens lokaler ska detta ske kostnadsfritt.
Kommunsledningssektorn reviderade avgifterna för kopiering och scanning under 2016.
Avgifterna är jämlika med andra kommuners avgifter och anses rimliga.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 98, Kommunstyrelsen 2020-09-28
-Protokollsutdrag § l 05, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-14
- Tjänsteskrivelse 2020-09-04
-Förslag avgift för kopiering och utskrift, 2020-03-30

Beslutet ska skickas till
T.f. Kanslichef
Arkivansvarig
Chef kultur och fritid

Utdragsbestyrkande

Justerare
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§ 79

Dnr Ks 2020/161

Reglemente revisionen
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionens reglemente har inte uppdaterats sedan 2007. Det finns därför behov av en
omarbetning, särskilt mot bakgrund av den nya kommunallagen från 2018 samt förändringar i
praxis. Kommunfullmäktiges presidium beslutade därför vid sitt sammanträde 2020-05-11 , § 7,
att uppdra till kommunledningssektorn att omarbeta reglementet i enlighet med nu gällande
kommunallag.
Kommunfullmäktiges presidium beslutade på sitt sammanträde 2020-09-1 O § 13 att skicka
ärendet till kommunfullmäktige för beslut efter att kommunledningssektorn tagit fram nytt
förslag till reglemente för revisorerna.
Revisorerna beslutade på sitt sammanträde 2020-10-08 § l att skicka deras eget förslag om ett
nytt reglemente för revisorerna till kommunfullmäktige.

Förslag (yrkanden) under sammanträdet
Ordförande Tomas Johansson (C) yrkar på att ärendet skickas till kommunstyrelsen för
beredning.
Ordförande Tomas Johansson finner att det finns två förslag till beslut:
l. Kommunfullmäktiges presidiums förslag kring att anta upprättat förslag om reglemente
för revisionen.
2. Tomas Johanssons yrkande på att ärendet ska skickas till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsgång
Ordförande Tomas Johansson ställer kommunfullmäktiges presidiums förslag mot Tomas
Johanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tomas Johanssons
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 13, Kommunfullmäktiges presidium 2020-09-1O.
- Tjänsteskrivelse 2020-08-31
-Förslag till reglemente för revisorerna
- Reglemente för revisorerna, 2007
- Protokollsutdrag § l , Revisionen 2020-10-08.
-Förslag nytt revisionsreglemente Essunga kommun daterat 2020-04-23 , revisionen

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Dnr Ks 2020/197

Sammanträdesdatum 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna kommunfullmäktiges sammanträdesdatum får 2021 enligt kommunledningssektorns
fårs lag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningssektor genom kommunkansliet har tagit fram ett fårslag på
sammanträdesdatum får kommunfullmäktiges sammanträden under 2021. Förslaget är framtaget
utifrån flera olika aspekter och innehåller olika parametrar för att skapa en helhet kring de
beslutande instansernas sammanträdesdagar under 2021.
Under 2020 har en tydlig ärendeberedningsprocess införts innan ärenden kommer upp till
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden. Denna ärendeberedningsprocess har tydliggjort
skillnaden mellan tjänstemannaorganisationen och politiken.
Aspekter och parametrar som fårslaget bygger på:

l. Det finns sex politiska tåg som går från nämndernas arbetsutskott till
kommunfullmäktige. Varje instans har i fårslaget sex sammanträdesdatum var utom
socialnämndens arbetsutskott som på grund av hanteringen av individärenden behöver ha
fler sammanträdesdagar inbokade. Från att ett ärende fårst tas upp i ett arbetsutskott tills
det att beslut tas i kommunfullmäktige tar det ungefår en och en halv månad.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnderna kommer att ha sammanträden samma
vecka för att kunna få med ärenden till kommunstyrelsen och sedan till
kommunfullmäktige .
3. Varje nämnd kommer att ha en veckodag som blir deras sammanträdesdag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige =
måndagar.
Utbildningsnämndens arbetsutskott och utbildningsnämnden = tisdagar
Socialnämndens arbetsutskott och socialnämnden = onsdagar
Bygg och miljönämndens beredning och bygg och miljönämnden =torsdagar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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4. Det är två veckor mellan de flesta möten. Undantaget är i den veckan då
kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnderna har sina möten. För nämnderna blir det
mindre än två veckor mellan nämndernas möten och kommunstyrelsen.
5. Det kan bli aktuellt med omedelbarajusteringar från nämndernas möten för att hinna få
med till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige. Förslaget bygger på att det
är forankrat att det detta kan ske. Argumentet som talar för omedelbar justering vid behov
är att man får ett bättre och mer preciserat flöde i varje tåg.
6. Tågen är forankrade med kommunkansliet, ekonomichef, kvalitetsstrateg samt
kommundirektör. Den ekonomiska processen med årsredovisning, delårsrapporter, taxor
och avgifter, ekonomiska ramar, verksamhetsplan med budget har funnits med som en
grund till forslaget
7. Kommunkansliet möjligheter att kunna lägga en bra semesterplanering med två möjliga
perioder har också funnit med som en aspekt i detta forslag .
8. I forsta hand handlar forslaget om att skapa en helhet och tydlighet. Behöver nämnderna
ha flera sammanträdesdagar har ordföranden alltid möjlighet att kalla till extra möten
som inte är planerade i farväg.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 101 , Kommunstyrelsen 2020-09-28.
-Protokollsutdrag§ 101 , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-14.
- Tjänsteskrivelse, 2020-09-02
-Förslag sammanträdesdagar 2021

Beslutet ska skickas till
T.f. Kanslichef
Kommunkansliet
F öttroendevalda

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Dnr Ks 2020/34

Delgivningar kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänner delgivningar som fårtecknas i protokoll.
Sammanfattning av ärendet
-Delårsrapport 2020, Skaraborgs kommunalförbund
- Protokoll revisionen, 2020-10-08
- Justerat protokoll kommunstyrelsen 2020-09-28
- Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 22 september 2020 - Ansvarsfrihet
får samordningsfårbunden för verksamhetsåret 2019

Utdragsbestyrkande

Justerare
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§ 82

Dnr Ks 2020/270

Motion från Sverigedemokraterna angående demokratiutredning
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna motionen till kommunstyrelsen får beredning.

Sammanfattning av ärendet
Kristi n Skogen (SD) inkom med en motion 2020-10-15 med fårslag om att det snarast påbörjas
en demokratiutredning gällande hur Essunga kommun på ett demokratiskt, (C01·ona) säkert och
rättvist sätt kan lyssna in invånarna och informera om det "politiska livet" i kommunen.

Beslutsunderlag
Motion, Sverigedemokraterna, 2020-10-15

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 83

Dnr Ks 2020/267

Entledigande av Elsy Lundberg Östrand som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Elsy Lundberg Östrands begäran om entledigande från fortroendeuppdraget som ordinarie
ledamot i kommunfullmäktige beviljas.
Ny sammanräkning begärs från Länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Els y Lundberg Östrand (L) inkom med avsägelse av sitt uppdrag, 2020-10-14, som ordinarie
ledamot i kommunfullmäktige i Essunga kommun.
Besluts underlag
Entledigande, 2020-10-14
Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen

Justerare
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