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Tid och plats
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Beslutande
Ledamöter

Daniel Andersson (M), ordförande
Barbro Gustafsson (M), vice ordförande
NielasEringsfors (S), ersätts av Robert Hallin (S)
Ralph Lundeli (KD)
Peruilla Jönsson (M)
Peter Andreasson (S)
Jörgen Dimenäs (M)
Maria Malmberg (C)
Eva Pettersson (SD), ersätts av Kristin Skogen (SD)

Tjänstgörande ersättare

Robert Hallin (S), ersätter NielasEringsfors (S)
Kristin Skogen (SD), ersätter Eva Pettersson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
övriga

Anna Liedholm, kommundirektör
Elin Mellberg, t. f. kanslichef
Lennart Jonsson, Lidköpings kommun§ 92
Eva-Lena Egsonius, ekonomichef, § 93
Mats Olsson, VD Essunga Bostäder AB § 94

Utses att justera

Peter Andreasson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset sammanträdesrum K v amen, 2020-10-08, kl. 15 :00.
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§§92-105
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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Protokoll från sammanträde

2020-09-28

Datum då protokollet justerades

2020- 10-08

Datum då tillkännagivandet
publiceras

2020-10-08

Datum då publiceringen av
tillkännagivandet upphör

2020-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Amiralen

Underskrift
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Ärendelista
§92

Information 2020

Ks 2020/4

§ 93

Delårsrapp01i, tertial 2 2020

Ks 2020/228

§ 94

Tilläggsanslag för renovering av kommunhuset

Ks 2020/234

§ 95

Förslag från kommunstyrelsens ordförande kring att
införa antikroppstest (Covid-19) för anställda i
kommunen.

Ks 2020/245

§ 96

A v gift vid extern uthyrning av teknisk utrustning

Ks 20201133

§ 97

A v gift för uthyrning av maskiner och fordon

Ks 2020/117

§ 98

Av gift för kopiering och utskrift

Ks 2020/105

§ 99

Redovisning inkomna synpunkter tertial 2, 2020

Ks 20201145

§ 100

Redovisning av medborgarförslag 2020, tetiial 2

Ks 2020/218

§ 101

Sammanträdesdatum 2021

Ks 20201197

§ 102

Avtal med Vara kornmun om vattenleverans till Essunga Ks 2020/233
kommun

§ 103

Riktlinjer för representation gåvor uppvaktning och
avtackning

Ks 20201176

§ 104

Delegation 2020

Ks 2020/6

§ 105

Delgivningar kommunstyrelsen 2020

Ks 2020/2

Justerare
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§ 92

Dnr Ks 2020/4

Information 2020

Sammanfattning av ärendet
Livsmedelsupphandling
Lennati Jonsson, före detta upphandlingschef i Lidköpings kommun informerar
kommunstyrelsens ledamöter kring pågående upphandling kring livsmedel.
Kommunstyrelsens ordförande
- EEST
- Kooperativa Hyresrättsföreningen Essunga Äldrebostäder
- Nassebroregionens Företagare
- Skaraborgs kommunalförbund
- V6-samarbetet
- Närhälsan har möte i veckan.
- Räddningsnämnden
Kommundirektör
- Coronapandemin:
Nationella besöksförbudet på äldreboenden hävs från och med l oktober.
Smittspridning i Essunga, platå. Stabil nivå. Börjar försiktigt öppna upp verksamheter.
- Nossebrobadet, upphandling.
-Ny samhällsbyggnadschef börjar i januari 2021.
- Inflyttning kommunhuset mitten av oktober.
- V6 samarbetet. Samverksansmöte var 14:e dag.
- Räddningsnämnden, fel i avtalet. Det återremitteras från kommunfullmäktige.

l Utdmg'b"IY'''"''

Justerare

~

4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Essunga kommun

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Dnr Ks 2020/228

§ 93

Delårsrapport, tertial 2 2020, Essunga kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna Essunga kommuns delårsrapport tertial 2, 2020 och lägger den till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
Att socialnämnden ska redovisa vilka vidtagna åtgärder (vilka påverkbara och icke påverkbara
åtgärder) nämnden har genomfött för att nå en budget i balans 2020. Denna redovisning ska tas
upp på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 12 oktober.

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 årsredovisningen är
att ge en god information om det gångna årets verksamhet och ekonomi.
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius föredrar ärendet och informerar kommunstyrelsen om prognos
för budget 2020. Budgetavvikelse: - minus 975 tusen kronor. Resultat efter finansnetto: 5
522 tusen kronor, (1,64 %).
Utbildningsnämnden 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.
Kommunstyre lsens prognos är 800 000 kronor plus på grund av vakanser, lägre kostnader
för färdtjänst och outnyttjade utvecklingsmedel på grund av corona.

På sammanträdet lyftes det upp att kommunstyrelsen vill kalla in socialnämnden till
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 12 oktober. Kommunstyrelsen har
uppsiktsplikt över övriga nämnder.

l """'''"''~"'"'

Justerare

5

e

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

'

Kommunstyrelsen

'

Essunga kommun

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2020-09-19
- Delårsrappmt te1tial 2, 2020
-Bilaga delårsrappmt tertial 2, 2020
- Protokollsutdrag § 96, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-14

Beslutet ska skickas till
Ekonomichef
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§ 94

Dnr Ks 2020/234

Tilläggsanslag för renovering av kommunhuset
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Utöka investeringsramen får investeringsåtgärder i Essunga kommunhus med 1 l 00 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget får 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 får nytt ventilationssystem om
700 tusen kronor och kompletterande inventarier får 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 får att kunna fårdigställa renoveringen av
kommunhuset
Mats Olsson, VD Essunga Bostäder AB, redogör får ärendet.

Under sammanträdet
Kommunstyrelsens ledamöter är överens om att de vill att det ska stå i protokollet att
kommunstyrelsen i fortsättningen vill ha regelbundna uppföljningar på stora upphandlade
projekt.

Beslutsunderlag
- 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
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§ 95

Dnr Ks 2020/245

Förslag från kommunstyrelsens ordförande kring att införa
antikroppstest (Covid-19) för anställda i kommunen.
Kommunstyrelsens beslut
Att samtliga anställda i Essunga kommun ska erbjudas att på kommunens bekostnad genomföra
antikroppstest för covid-19 vid ett testtillfälle under 2020 och att åtgärden ska finansieras genom
ianspråktagande av kommunstyrelsens budgeterade utvecklingsmedel for 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2020-09-14, § 106, på förslag
från Daniel Andersson (M), att föreslå kommunstyrelsen besluta erbjuda samtliga anställda i
Essunga kommun att kostnadsfritt genomfora antikroppstest for covid-19.
Bakgrunden till förslaget är att det är av vikt att kommunen som arbetsgivare tar medarbetares
oro i den rådande corona-pandemin på allvar. Många medarbetare bär på en oro att bli smittad
och eftersom antikroppstester inte kom igång förrän efter sommaren, kan det från i våras ha varit
ett antal medarbetare som har varit sjuka i covid-19 utan att veta om det. Som arbetsgivare med
ett ansvar for den psykosociala arbetsmiljön är det viktigt att alla medarbetare ges möjlighet att
testa sig for antikroppar, for att få visshet och slippa stress och oro. Det är ett sätt att visa att vi
bryr oss om våra medarbetare, samtidigt som det är viktigt att understryka att sådan testning på
intet sätt innebär att åtgärderna mot smittspridning kan ignoreras.
Den information som testningen ger kan även bidra positivt vid personalplanering inför
eventuella framtida smittutbrott.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har kostnadsberäknats till max 95 200 kronor, baserat på att alla kommunanställda
väljer att genomfora antikroppstestet på vårdcentral och mot uppvisat kvitto.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 2020-09-18
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-09-14, § 106
-Förslag från kommunstyrelsens ordförande kring att införa antikroppstest (Covid-19) for
anställda i kommunen.

Justerare
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Beslutet ska skickas till
Ekonomienheten
Kommunstyrelsens ordförande

Justerare
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Dnr Ks 2020/133

§ 96

Avgift vid extern uthyrning av teknisk utrustning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Anta avgift vid extern uthyrning av teknisk utrustning enligt nedanstående förslag.

Sammanfattning av ärendet
--

rTidig;~; -~~gift
-

Ljudanläggning

J
1

-

-

· Bärbar projektor

--

--

--

-~

l

Oförändrad

l

-- - -

500kr/dygn
--~-

-

Förslag ny avgift

-- --

-

Oförändrad

150 kr/dygn

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

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 103, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-14.
- Tjänsteskrivelse, 2020-09-04

Beslutet ska skickas till
Chef kultur och fritid
Ekonomichef

Justerare
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§ 97

Dnr Ks 2020/117

Avgift för uthyrning av maskiner och fordon
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
A vgift for 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. Timpriserna skall indexregleras årsvis där augusti månads index gäller for nästkommande
år. Entreprenadindex E84 litt242. Maskinavgiften används vid interna arbeten for olika
investeringsprojekt samt for utfört arbete gällande vatten och avlopp.

Objekt

. Tidigare avgift (2020)

-----------

Ny avgift

-

---

Anläggningsarbetare/hantverkare 412 kr/timma
-----

-

-

-

Traktor

527 kr/timma

Traktor & spolmaskin

60 l kr/timma

1

---

420 kr/timma
537 kr/timma
613 kr/timma
-

---·· --

·-

Traktor & sopmaskin

849 kr/timma

' 866 kr/timma

Traktor & containerkärra

535 kr/timma

1 s45

--

--

.l --

60 l kr/timma

Traktor & kärra
-

-

-

525 kr/timma

1

krfti~ma
.

613 kr/timma

rl s35 krft·hn~~

Traktor, Holder ink!
§ ndsptjdare
Traktor, Ferguson & slaghack

572 kr/timma

l 5 83 kr/timma

Gräsklippning, Toro l

481 kr/timma

f 490 kr/ti~ma

-

l

-

-----

-

j .

--

Volvo lastmaskin

849 kr/timma

1

-

866 kr/timma

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § l 04, Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-09-14
- Tjänsteskrivelse, 2020-09-04
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Beslutet ska skickas till
Kommundirektör
Verksamhetsansvarig Gata/Park
Ekonomichef
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§ 98

D nr Ks 2020/1 05

Avgift för kopiering och utskrift
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
A vgift 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 handlingama i form av utskrifter
kan kommunen enligt kapitel 2, § 13 i tryckfrihetsförordningen ta ut en avgift. Tar man däremot
del av handlingama 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 § 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
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§ 99

Dnr Ks 2020/145

Redovisning inkomna synpunkter tertial 2, 2020
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av synpunkter 2020, tertial 2.

Sammanfattning av ärendet
En sammanställning av hanterade synpunkter skall redovisas tre gånger per år.
Sammanställningen ska visa antal inkomna synpunkter, vilken karaktär synpunkterna har, samt
vilka åtgärder som är vidtagna. Under 2020 tertial 2, har tio synpunkter inkommit till
kommunledningssektorn varav alla är besvarade/hanterade.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 99, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-14
- Tjänsteskrivelse, 2020-09-03
- Redovisning inkomna synpunkter, tertial 2 2020.

Beslutet ska skickas till
T.f. Kanslichef

Justerare
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§ 100

Dnr Ks 2020/218

Redovisning av medborgarförslag 2020, tertial 2
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen av medborgarförslag 2020, tetiial 2.

Sammanfattning av ärendet
En kommuninvånare, som är folkbokförd i kommunen, kan väcka ett ärende i kommunfullmäktige genom ett så kallat medborgarförslag om kommunfullmäktige har beslutat det enligt
kommunallagen (2017:725) 8 kapitlet 5 paragrafen. Kommunfullmäktige i Essunga kommun har
fattat ett sådant beslut.
Kommunallagen (2017:725) anger i 5 kapitlet 35 paragrafen att medborgarförslag ska
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska detta och
vad som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning en gång varje år
redovisa de medborgarförslag som behandlats (jämställs med motioner).
Tre medborgarförslag har inkommit under 2020 tertial 2. Medborgarförslagen har behandlats av
kommunfullmäktige och lämnats över till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § l 00, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28.
- Tjänsteskrivelse, 2020-08-21
- Redovisning medborgarförslag tertial 2, 2020-08-21

Beslutet ska skickas till
T.f. Kanslichef

Justerare
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§ 101

Dnr Ks 2020/197

Sammanträdesdatum 2021
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens sammanträdesdatum för 2021
enligt kommunledningssektorns förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna kommunfullmäktiges sammanträdesdatum för 2021 enligt kommunledningssektorns
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningssektor genom kommunkansliet lägger härmed fram ett förslag på
sammanträdesdatum för 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 infötts innan ärenden kommer upp till
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden. Denna ärendeberedningsprocess har tydliggjort
skillnaden mellan tjänstemannaorganisationen och politiken. Denna förändring var det första
steget som togs till att få en tydligare ärendeprocess .
Aspekter och parametrar som förslaget bygger på:
l . Det finns sex politiska tåg som går från nämndernas arbetsutskott till
kommunfullmäktige. Varje instans har i förslaget sex sammanträdesdatum var utom
socialnämndens arbetsutskott som på grund av hanteringen av individärenden behöver ha
fler sammanträdesdagar inbokade. Från att ett ärende först 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.

l """'''"~'''""
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3. Vatje 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
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 fårankrat att det detta kan ske. Argumentet som talar för omedelbar justering vid behov
är att man får ett bättre och mer preciserat flöde i vatje tåg.
6. Tågen är fårankrade 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 förslaget.
7. Kommunkansliet möjligheter att kunna lägga en bra semesterplanering med två möjliga
perioder har också funnit med som en aspekt i detta förslag.
8. I första hand handlar fårslaget om att skapa en helhet och tydlighet. Behöver nämnderna
ha flera sammanträdesdagar har ordfåranden alltid möjlighet att kalla till extra möten
som inte är planerade i förväg.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § l Ol , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28.
- Tjänsteskrivelse, 2020-09-02
-Förslag sammanträdesdagar 2021

Beslutet ska skickas till
T.f. Kanslichef
Kommunkansliet
Förtroendevalda

Justerare
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§ 102

Dnr Ks 2020/233

Avtal med Vara kommun om vattenleverans till Essunga kommun
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna upprättat avtal med Vara kommun om köp av dricksvatten samt bemyndigar
kommundirektören att undetieckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Vara kommun och Essunga kommun, liksom Grästorps kommun, har idag ett avtal som reglerar
vattenleveransen från Vara till Essunga, respektive Grästorp. Avtalet är kopplat till ett avtal om
vattenleverans från Lidköping, vilket efter Lidköpings uppsägning av avtalet ersatts med ett nytt
avtal från och med 2021-01-01. Eftersom avtalskonstruktion är densamma för de tre
samverkande kommunernas avtal har kommunalråden i Vara, Essunga kommun och Grästorps
kommun föreslagit att nuvarande respektive avtal med Vara ersätts med ett nytt från och med
2021-01-0 l.
Framtagande av avtalsförslaget har föregåtts av en utredning utförd av Krister Törneke, konsult
vid Tyrens AB, där regelverk och ekonomiska förhållanden gåtts igenom. I utredningen har
frågeställningar såsom vattenförsäljningen mellan Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara,
aktuelllagstiftning samt möjliga principer klarlagts. Intervjuer och workshops har genomförts
med representanter från samtliga samverkande kommuner under första kvartalet av år 2020 för
att samla in synpunkter och underlag.
Det finns tre affärsmodeller för vattenavgifter: Inom kommunens verksamhetsområde, Till
vattenföreningar inom kommunen men utanför verksamhetsområdet samt Samarbete mellan
kommuner. I detta fall är endast affärsmodellen Samarbete mellan kommuner tillämpbar. Syftet
är att ge större nytta för VA-kollektiven i berörda kommuner med säkrare vattenförsörjning och
totallägre kostnad. Affärsmodellen innebär också att alla parter ska ha del av samordningsvinsten, att parterna tar del av faktiska gemensamma kostnader och att det bygger på transparens
och förtroende.
Essunga köper en liten volym dricksvatten från Vara varför priset föreslås vara detsamma som
rörlig förbrukningsavgift för levererat vatten enligt Vara kommuns vid varje tillfälle gällande
VA-taxa.
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § l 02, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-14.
- Tjänsteskrivelse, 2020-09-02
-Avtal om leverans av dricksvatten
- Avtalsbilaga-Anslutningspunkt får Essunga

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
Ekonomienheten
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§ 103

Dnr Ks 2020/176

Riktlinjer för representation gåvor uppvaktning och avtackning
Kommunstyrelsens beslut
Återremittera ärendet för att säkerställa riktlinjens innehåll.

Sammanfattning av ärendet
Barbro Johansson (M) redogör får ärendet. På sammanträdet framkom det att den senaste
versionen av riktlinjen troligen inte kommit med i utskicket. Därefter tog kommunstyrelsen
beslut om att ärendet skickas tillbaka till fårhandlingsdelegationen får att säkerställa innehållet i
riktlinjen innan beslut fattas.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 19, Förhandlingsdelegationen 2020-08-26.
-Förslag reviderad riktlinjer för representation gåvor uppvaktning och avtackning, 2020-08-19

Beslutet ska skickas till
HR-chef

Justerare
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§ 104

Dnr Ks 2020/6

Delegation 2020
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen över delegationsbeslut som fårtecknats i protokoll.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordfårande och tjänstemän i
enlighet med sin delegationsordning (Kommunallag 2017:725,7 kapitlet, 5-7 paragraferna).
Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden i vissa ärenden till fårmån får ärenden
av mer principiell beskaffenhet. Detta möjliggör en effektivare verksamhet från nämnden till
delegaten med kortare beslutsvägar och snabbare handläggningen 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
Ekonomiärenden
Anstånd av betalning: 2020-08-19- 2020-09-21 enligt kommunstyrelsens delegationsordning
punkt 2.1.3.
Färdtjänstbeslut
Handlagda färdtjänstebeslut under augusti månad 2020 enligt kommunstyrelsens
delegationsordning § 7.

Beslutet ska skickas till
Ekonomiassistent
Färdtjänsthandläggare
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§ 105

Dnr Ks 2020/2

Delgivningar kommunstyrelsen 2020
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av meddelande som inkommit den 26 augusti till och med 22 september
2020 som fårtecknas i protokoll. I parentes ser ni datum när det inkommit.

Sammanfattning av ärendet
- Essunga BostäderAB-protokoll bolagsstämma 2020-07-07, (2020-09-02)
- EEST protokoll, 2020-09-02, (2020-09-02)
- Justerat protokoll förhandlingsdelegationen 2020-08-26, (2020-09-03)
-Protokoll Essunga Bostäder AB, Extra bolagsstämma 2020-08-27, (2020-09-03)
-Protoko ll Räddningsnämnden 2020-09-03 § 25 , (2020-09-04)
- Protokoll Räddningsnämnden 2020-09-03, (2020-09-04)
- Protokoll Stiftelsens Essunga Industriers styrelsemöte 2020-08-17, (2020-09-14)
-Protokoll Essunga Bostäder AB, styrelsemöte 2020-08-17 (2020-09-14)
-Justerat protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-14. (2020-09-22)
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