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Daniel Andersson (M), ordforande 
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Mats Olsson (MP) ersätter Ralph Lundell (KD) § 20 
K1istin Skogen (SD) ersätter Eva Pettersson (SD) 
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Elin Mellberg, nämndsekreterare 
Alma Liedholm, kommundirektör, §§ 20,21, 24-38, 45 
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Lina Jonasson, administrativ chef, § 21 
Atmika Rep o W allman, samhälls byggnadschef, § 21 
Mats Olsson, VD Essunga Bostäder AB, §§ 22, 23 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutsinstans 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokollet justerades 

Datum då tillkännagivandet 
publicerades 

Datum då publiceringen av 
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Amiralen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun SammantrMesdatum 
2020-03-23 

Ärendelista 
§ 20 Årsredovisning 2019, Essunga kommun Ks 2020/47 

§ 21 Ombudgeteringar 2019, Essunga kommun Ks 2020/68 

§22 Årsredovisning 2019, Essunga Bostäder AB Ks 2020/83 

§ 23 Årsredovisning 2019, Stiftelsen Essunga Ks 2020/85 
Industrier 

§ 24 Årsredovisning 2019, Göliska IT Ks 2020/65 

§ 25 Verksamhetsberättelse 2019 Ks 2020/56 
Räddningsnämnden 

§ 26 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2020 Ks 2020/48 

§ 27 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, Ks 2020/41 
val av kommunstyrelse 

§ 28 Förslag om sammanslagning av tre Ks 2020/51 
samordningsförbund i skaraborg 

§ 29 Remiss om framtidens vårdmiljö FVM med Ks 2020/62 
avrop på optioner 

§ 30 Digitalisering inom offentlig sektor, Ks 2020/13 
"Historien om Tim", Skaraborgs 
kommunalförbund 

§ 31 Medborgarlöfte 2020, Essunga kommun och Ks 2020/52 
polismyndigheten 

§ 32 Underrättelse från Länsstyrelsen med Ks 2020/63 
möjlighet til l yttrande angående ansökan 
borgerlig vigselförrättare 

§ 33 Borgerlig vigselförrättare i Essunga Ks 2020/69 
kommun 

§ 34 Bedömningsbil - Singel respander Ks 2019/292 

§ 35 Medborgarfårslag angående farthinder på Ks 2019/111 
Kryddgatan i Nassebro 

§ 36 Medborgarförslag angående bänkar v id Ks 2019/158 
Nossebra scen 

§ 37 Medborgarförslag om att plantera fruktträd Ks 2019/220 
vid Scenen 

§ 38 Medborgarförslag Sänk hastigheten i Barne- Ks 2019/218 
Å saka 

§ 39 Motion från Sverigedemokraterna (SD) Ks 2019/260 
gällande infåring av ett enkelt register på 
hemsidan för inkomna motioner, 
interpellationer och enkla frågor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

§ 40 Motion från Sverigedemokraterna (SD) om Ks 2019/116 
att införa allmänhetens frågestund 

§ 41 Motion från Sverigedemokraterna (SD) om Ks 2019/104 
att införa en gammaldags sommarauktion 

§ 42 Motion från Sverigedemokraterna (SD) Ks 2019/103 
gällande att införa stubbrace 

§ 43 Delegation 2020 Ks 2020/6 

§ 44 Delgivningar kommunstyrelsen 2020 Ks 2020/2 

§ 45 Information 2020 Ks 2020/4 

Justerare 



Essunga kommun 

§ 20 

Arsredovisning 2019, Essunga kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

Dnr Ks 2020/47 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
- Godkätma Essunga kommuns årsredovisning for 2019. 
-Bevilja kommunstyrelsen, nä1m1derna samt enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet for 
2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens årsredovisning itmehåller en forvaltningsberättelse med bland annat avstä1m1ing av 
finansiella mål och mål for verksamheterna, ekonomisk redovisning samt nämndernas, bolagens 
och stiftelsemas forvaltningsberättelser. Syftet med årsredovisningen är att ge en god 
infonnation om det gångna årets verksamhet och ekonomi. 

Eva-Lena Egsonius ekonomichefredogör for ärendet. Det samlade resultatet for 2019 är 1,9 
miljoner kronor (0,6 procent), vilket innebär att resultatmålet på 1,2 procent inte är uppfyllt. 
Koncemen visar ett resultat på minus 6, 7 miljoner kronor (- 2,0 procent). 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 38, Kmmnunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-02 
- Tjänsteskrivelse, 2020-02-24 
- Årsredovisning 2019, 2020-02-24 (Redviderad 2020-03-19) 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 

Justerare 

~ l ~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

§ 21 Dnr Ks 2020/68 

Orobudgeteringar 2019, Essunga kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
Godkänna bifogat underlag förombudgetering av investeringar från år 2019 till år 2020 

Sammanfattning av ärendet 
A v kommunens totalt planerade investeringar på 38,4 miljoner kronor år 2019, föreslås 11 ,15 
miljoner kronor ombudgeteras till år 2020. 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 2 mars fårdes diskussion kring fårslaget från 
förvaltningen. Diskussionen resulterade i att berörda tjänstepersoner kallades till 
kommunstyrelsens möte den 23 mars för att förtydliga underlaget. 

Samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman och administrativ chefLina Jonasson redogör får 
ombudgeteringar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag § 39, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-02 
- Tjänsteskrivelse, 2020-02-24 
-Förslag till ombudgetering investeringar 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 

Justerare 



Essunga kommun 

§ 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

Dnr Ks 2020/83 

Arsredovisning 2019, Essunga Bostäder AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

Ta del av årsredovisningen 2019 får Essunga Bostäder AB och lägga till handlingarna. 

Bemyndiga och uppdra åt det av kommunfullmäktige valda ombudet att: 

-Rösta får fastställelse av den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen i 
Essunga Bostäder AB. 

- Rösta får disposition av Essunga Bostäders ABs vinst enligt den fastställda 
balansräkningen. 

- Rösta får ansvarsfrihet får styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

-Fatta öv1iga får bolagsstämmans genomfårande nödvändiga beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Essunga Bostäder AB har uppfå1i ett flerbostadshus i två våningar innehållandes totalt 16 
stycken lägenheter. Arbetet startade i september 2019 och beräknad inflyttning är vid 
månadsskiftet juli/augusti 2020. I samarbete med SBO (Statens Bostads Omvandlingsbol ag) 
stmiades under 2019 en totalrenovering av fastigheten Gullregnet 10. Fastigheten blir ett 65+ 
boende, vilket innebär att den som står på hyreskontraktet måste vara 65 år eller äldre. 

Mats Olsson, VD Essunga Bostäder AB, redogör får ärendet. Årets resultat är minus 8,9 miUoner 
kronor. Det beror till stor del på att företaget har gått över från redovisningsfonnen K2 till 
redovisningsfonn K3. 

Beslutsunderlag 
-Årsredovisning 2019, Essunga Bostäder AB 

Beslutet ska skickas till 
VD Essunga Bostäder AB 
Ekonomichef 

l """''''·'~''"'· 
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Essunga kommun 

§ 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

Dnr Ks 2020/85 

Arsredovisning 2019, stiftelsen Essunga Industrier 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
K01mnunfullmäktige beslutar 

- Godkätma årsredovisningen 2019 får stiftelsen Essunga Industrier och 
lägga till handlingama. 

-De enskilda ledamötema och styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet 
stiftelsen Essunga Industiier har till ändamål att inom Essunga kommun tillhandahålla lokaler 
får industriproduktion, handel och hantverk. Vidare ska stiftelsen aktivt arbeta får att skapa nya 
arbetstillfållen och verka får att bibehålla befintliga arbeten i k01rununen. 

Stiftelsen är helägd av Essunga k01mnun. Enligt stiftelsens stadgar § 25 fastställda av 
k01mnunfullmäktige 1985-04-16, § 21, ska kommunfullmäktige bevilja eller vägra de enskilda 
ledamötema och styrelsen ansvarsftihet. 

Det ekonomiska utfallet visar på en vinst med 267 tusen kronor. 
Under 2019 fårdigställdes renoveting av omklädningsrum och duschar, ett planerat underhåll. 
Kostnaden får underhållet har bokats upp som en upplupen avtalsintäkt då den faktureras 
hyresgästen med en avbetalning under 20 år, löpande från maj 2019. 

Hyresavtalets konstruktion överfår till stor del stiftelsens kostnader på hyresgästen. 
Den totala låneskulden per 2019-12-31 var 8 671 250 kronor. 

Beslutsunderlag 
-Årsredovisning 2019, Stiftelsen Essunga Industiier 

Beslutet ska skickas till 
VD Essunga bostäder AB 
Ekonomichef 

Justerare 
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Essunga kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

§ 24 Dnr Ks 2020/65 

Arsredovisning 2019, Göliska IT 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
Godkänna Gäliska IT:s årsredovisning för 2019 och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Resultaträkningen för Göl i ska TT visar intäkter på 60,6 miljoner kronor och ett överskott på l ,6 
miljoner kronor. Det innebär ett positivt resultat. Investeringarna uppgår till 11 , l miljoner 
kronor, varav 3,6 miljoner kronor utgörs av nya verksamhetssystem. Samtliga finansiella mål 
och fem av sex kvalitativa mål för 2019 uppnåddes. 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag § 40, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-02 
-Årsredovisning Göl i ska IT, 2020-02-2 L 
- Granskning årsredovisning Gäliska TT 2019, 2020-02-21 

Beslutet ska skickas till 
Gäliska IT 
Ekonomichef 

Justerare l Utdmg ''''''""'o d e 



Essunga kommun 

§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Dnr Ks 2020/56 

Verksamhetsberättelse 2019 Räddningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
Godkänna Räddningsnämndens verksamhetsberättelse för 2019 och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Det ekonomiska resultatet för räddningsnämnden visar på ett underskott om l ,3 miljoner kronor. 
Underskottet beror främst på ökade kostnader förutryckande personal. Underskottet för 
heltidsbrandmännen bedöms vara av engångskaraktär eller går att åtgärda inför 2020. 
Deltidsbrandmännens (RIB anställda) underskott är svårare att bedöma. Resultaten 2018 och 
2019 påvisar dock en trend med högre kostnader. Större delen av det underskottet bedöms inte 
vara av engångskaraktär. Fordonsförsäkringar är en post som är svårbudgeterad. De har ökat från 
60 000 kronor t i Il 299 000 kronor mellan 2017 och 2019. Utifrån resultatet 2019 bedöms budget 
2020 vara trovärdig i al la delar utom kostnaderna for RIB personalen. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 41 , Kommunstyre lsens arbetsutskott 2020-03-02 
-Protokol lsutdrag § l , Räddningsnämnden 2020-02-06 
-Verksamhetsberättelse 2019, Räddningsnämnden, 2020-02-06 

Beslutet ska skickas till 
Räddningsnämnden 

Justerare l """'''"''''"'' 



Essunga kommun 

§ 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

Dnr Ks 2020/48 

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar intem kontrollplan får 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Kmmnunallagen anger att det är respektive nämnd som har ansvaret får den intemakontrollen 
inom sitt verksamhetsområde. Intem kontroll handlar om att uppmärksamma risker i 
verksamhetema och att förebygga dem. Intem kontrollen är ett verktyg får politiken att få en 
djupare inblick av arbetsrutiner och processer i verksamhetema samt att kontrollera dem. 
Nänmdema ska årligen identifiera och analysera risker i den egna verksamheten och varje år 
antas en plan, som är baserad på genomförd riskanalys. 

De mmåden som har bedömts vara relevanta att följa upp under 2020 är: 
• Genomfåra budgetuppföljningar genomfårs enligt plan 
• Uttag av semesterdagar 
• Uppföljning av åtgärder kopplade till 2017 års genomförd intem kontroll 
• Direktupphandling-följa upp att otillåtna direktupphandlingar inte sker 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 44, Kmmnunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-02 
-Förslag intem kontrollplan 2020 
-Tjänsteskrivelse, 2020-02-07 

Beslutet ska skickas till 
HR-enheten 
Ekonomienheten 

Justerare 

~ l \-
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Essunga kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammantrildesdatum 
2020-03-23 

§ 27 Dnr Ks 2020/41 

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, val av kommunstyrelse 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med kommunledningssektorns förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en överklagan till förvaltningsrätten i Jönköping, angående 
kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09, § 85. Klaganden anser att beslutet inte tillkommit i laga 
ordning eftersom något omval av kommunstyrelsen inte gjordes. 

Kommunledningssektorns förslag till yttrande 
Kommunen bestrider att det överklagade beslutet inte tillkommit i laga ordning och hemställer 
att förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Kommunen gör gällande att det överklagade beslutet tillkommit i enlighet med 6 kap 18 § 
kommunallagen enligt följande. 

I kommunallagens 6 kap 18 § föreskrivs att ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen väljs för 
fyra år, räknat från och med den l januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 
Kommunallagens krav på att kommunstyrelsen ska väljas på fyra år uppmärksammades 
emellertid inte i samband med kommunfullmäktiges beslut 2018-11-19, § 85 , vilket ledde till att 
kommunstyrelsen endast valdes för ett år och att valet därmed blev behäftat med formfel. Valet 
av kommunstyrelse överklagades inte och vann därmed laga kraft. 

Dock fick kommunen så småningom kännedom om att valet av kommunstyrelse var behäftat 
med formfel. För att vidta rättelse beslutade kommunfullmäktige därför vid sitt sammanträde 
2019-12-09, § 135, att kommunfullmäktiges beslut från november 2018 om val av 
kommunstyrelse ska gälla för hela mandatperioden. Rättelsebeslutet är enligt kommunen 
förenligt med 6 kap 18 § kommunallagen, varför överklagandet ska avslås. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 42, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-02 
- Tjänsteskrivelse 2020-02-23 
- Yttrande i förvaltningsrättens i Jönköping mål 31-20 om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 

Beslutet ska skickas till 
Förvaltningsrätten i Jönköping 

Justerare 

l ~ l 
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Essunga kommun 

§ 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Dnr Ks 2020/51 

Förslag om sammanslagning av tre samordningsförbund i Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

Ställa sig bakom att de tre samordningsförbunden i Skaraborg går samman och bildar 
Samordningsförbundet Skaraborg fr.o.m. 1 januari 2021: och 

Godkänna bilagt förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg, att 
gälla fr.o.m. l januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Samordningsfårbundet Västra Skaraborg beslutade den 17 december 2019 ställa sig 
bakom förslaget att de tre samordningsförbunden i Skaraborg går samman och bildar 
Samordningsförbundet Skaraborg fr o m l januari 2021 och att hemställa att 
medlemskommunerna fattar likalydande beslut samt godkänner upprättat förslag till 
förbundsordning för det nya samordningsförbundet 

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 februari 2020, § 12, att ställa sig bakom 
ett samgående av samordningsförbunden, att godkänna förslaget till förbundsordning samt att 
föreslå kommunfullmäktige detsamma. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2020-03-11 
-Protokollsutdrag från socialnämndens sammanträde 2020-02-25, § 12 
- styrgruppens förslag t i II samgående 2019-12-09 
- Styrelsens för Samordningsförbundet Västra Skaraborg skrivelse 2019-12-17 
-Förslag till förbundsordning för Samordningsfårbundet Skaraborg 

Beslutet ska skickas till 
Styrelsen får Samordningsfårbundet Västra Skaraborg 

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



Essunga kommun 

§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Dnr Ks 2020/62 

Remiss om framtidens vårdmiljö FVM med avrop på optioner 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
- Essunga kommun avropar option l av Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) 
- Engångskostnaden för införandet finansieras med statsbidrag fördelat via Skaraborgs 
kommunalförbund . 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen har genom fullmakter från kommunerna i länet upphandlat ett nytt JT
stöd för framtidens vårdinformationsmiljö i Västra Götaland, som heter Millennium. 
Kommunerna ska nu ta ställning till vilka delar av systemet som ska införas, genom att ta beslut 
om vilken/vilka optioner som ska avropas: 
Option 1: JT-stöd för informationsförsörjning mellan vårdgivare 
Option 2: Journalsystem för elevhälsa 
Option 3: Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård 

Senast 30 april 2020 ska alla kommuner ha gjott sina avrop. Planerat införande av optionerna i 
Skaraborgs kommuner är år 2023. 

Ett gemensamt arbete har bedrivits i V6-kommunerna (Essunga, Grästorp, Lidköping, Skara, 
Vara, Götene) för att värdera nytta mot kostnader för de olika optionerna. 

Syftet med Framtidens Vårdinformationsmiljö är ett invånarperspektiv för Västra 
Götalandsregionens invånare. Samtliga kommuner i Västra Götaland har möjlighet att avropa 
Option l. För option 2 och 3 är det flera kommuner som inte är med i upphandlingen och därmed 
inte har möjlighet att avropa optionerna. 

Förvaltningen är positiv till målbilden med FVM men rekommenderar att kommunen endast 
avropar option l. När det gäller option 2 och 3 gör fårvaltningen bedömningen att nyttan inte står 
i prop01tion till den kostnad och den risk som projektet innebär. Det är viktigt att i ett första steg 
lägga fokus på ett framgångsrikt införande av option l. 

Engångskostnaden för införandet av option l uppgår till 32 561 kr och finansieras med 
statsbidrag fördelat via Skaraborgs kommunalförbund. Den årliga driftkostnaden uppkommer 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

först efter driftstatt, vilket är planerat till år 2023. Detta behöver beaktas i kommande års 
budgetarbete. 

Utbildningsnämnden och socialnämnden har yttrat sig och står bakom förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 2, Utbildningsnämnden, 2020-03-09 
-Protokollsutdrag § l O, Socialnämnden, 2020-02-25 
-Protokollsutdrag § 43 , Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-02 
- Tjänsteskrivelse, B j örn Franke, chef social sektor och Tina Hededal, chef utbildningssektor, 
2020-02-03 
-Bilaga, kostnader och nyttorför FVM Framtidens vårdinformationsmiljö 
- Presentation FVM Essunga 

Beslutet ska skickas till 
Västkom 
!T-strateg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

§ 30 Dnr Ks 2020/13 

Digitalisering inom offentlig sektor, "Historien om Tim", Skaraborgs 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avstår från att anta "Historien om Tim" som målbild. 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen i Skaraborgs kommunalförbund beslutade 2019-1 2-06, § l O l , att anta "Historien om 
Tim" som digital målbild och att rekommendera medlemskommunerna att anta densamma som 
sin egen målbild. "Historien om Tim" är en framtidsvision framtagen av Oslo kommun som på 
ett pedagogiskt och tydligt sätt påvisar möjligheterna som finns kring användning av teknik och 
IT inom offentlig sektor. 

Essunga kommuns !T-strategi, antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29, anger den 
övergripande målbilden för kommunens !T-verksamhet. Denna är att gynna medborgare och 
näringsliv, att öka kommunens inre effektivitet och att stödja kommunens strategiska arbete och 
bidra till att uppfylla kommunens övergripande mål. Giltighetstiden för !T-strategin löpte ut 
2018-12-31. Under förra året väcktes tanken att ersätta den utgångna !T-strategin med en 
digitaliseringsstrategi , med ett tydligare fokus på digitalisering jämföt1 med tidigare IT -strategi. 

Under 2020 kommer kommunledningssektorn att ta fram ett förslag till digitaliseringsstrategi för 
Essunga kommun, anpassat till våra specifika förutsättningar. Historien om Tim kan sannolikt 
tjäna som inspiration i detta arbete. Att anta "Historien om Tim" som Essunga kommuns målbild 
vore att föregripa arbetet med digitaliseringsstrategin och bedöms i nuläget inte skapa något 

mervärde. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 32, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-1 O 
- Tjänsteskrivelse 2020-01-28 
-Protokollsutdrag 2019-12-06, § l 01 , Förslag till beslut om att anta "Historien om Tim" som 
målbild, Skaraborgs Kommunalförbund 

Beslutet ska skickas till 
Kommunalfårbundet Skaraborg 
IT-strateg 

Justerare 

11Y 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

§ 31 Dnr Ks 2020/52 

Medborgarlöfte 2020, Essunga kommun och polismyndigheten 

Kommunstyrelsens beslut 
- Godkänna Medborgarlöfte Essunga 2020 
- Ge kommunstyrelsens ordförande uppdraget att skriva under medborgarlöfte 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Polisen och Essunga kommuns gemensamma medborgarlöfte för 2020 är att fotisätta med att 
förebygga och förhindra bruk av droger i skolmiljö, alkohol, droger och övrig kriminalitet i 
trafiken och på offentliga platser samt att förebygga och förhindra bostadsinbrott och stölder. 

Medborgarlöftet är en del av lokalpolisområde västra Skaraborg och Essunga kommuns 
samverkansöverenskommelse i det långs iktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet. Det utgår från en lägesbild som tagits fram genom medborgardialoger, 
medarbetardialoger, statistik, kunskapsbaserad brottsprevention i EEST (en anpassad variant av 
EST, Effektiv Samordning för Trygghet) och övriga erfarenhet som finns inom polisen och 
kommunens egen organisation. 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag § 4 7, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-02 
- Medborgarlöfte Essunga 2020 

Beslutet ska skickas till 
Polismyndigheten, lokalpolisområde Västra Skaraborg 
Kommunstyrelsens ordförande 

l ~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

!! 
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Essunga kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

§ 32 Dnr Ks 2020/63 

Underrättelse från Länsstyrelsen med möjlighet till yttrande angående 
ansökan borgerlig vigselförrättare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen i Essunga kommun ställer sig positiva till ansökan som inkommit till 
Länsstyrelsen i Västra Götaland (dnr, 214-6537-2020), angående privatperson som vill bli 
vigselförrättare i Essunga kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har fått in en ansökan från en privatperson som vill bli borgerlig vigselförrättare i 
Essunga kommun. Länsstyrelsen anser att kommunens behov av borgerliga vigselförrättare bör 
vara ledande i bedömningen av ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare. Essunga 
kommun lämnas härmed tillfälle att yttra sig över den sökandes ansökan samt uppge om 
kommunens behov av vigselförrättare är tillgodosett eller om kommunen är i behov av 
ytterligare vigselförrättare. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 48, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-02 
-Underrättelse från Länsstyrelsen med möjlighet till yttrande angående ansökan om 
förordnanden som borgerlig vigselförrättare, 2020-02-21. 

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Justerare 

rcysL I ~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

§ 33 Dnr Ks 2020/69 

Borgerlig vigselförrättare i Essunga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommundirektör Anna Liedho lm blir borgerlig vigse lförrättare i 
Essunga kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen utser det antal vigse lförrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast 
utser Länsstyrelsen vigse lförrättare när de har fått in förs lag från kommunen. En vigselförrättare 

behöver ha kunskap om tillämplig lagstiftning för att kunna genomföra uppdraget. 

Beslutsunderlag 
-Protoko ll sutdrag § 49, Kommu nstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-02 

-Protoko llsutdrag§ l 03 , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-25. 

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götaland 

Justerare 

I l--
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Essunga kommun 

§ 34 

Bedömningsbil -Singel respander 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

Dnr Ks 2019/292 

Ge kmmnunstyrelsens ordfårande och chef social sektor i uppdrag att ta fram en ny sla.ivelse 
som skickas till berörda personer. 

Sammanfattning av ärendet 
På kmmnunstyrelsens smmnanträde den 25 november 2019 fick kmmnunledningssektor i 
uppdrag att skicka sla.ivelse enligt chef får social sektors fårslag till berörda parter. 

Regionstyrelsen har skickat ett svar på skrivelsen som inkom till Essunga kommun 2020-01-27. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) lyfter frågan om att konmmnen inte fick svar 
på sina frågor och synpunkter i svaret från Regionstyrelsen. Daniel Anderssons förslag till 
konmmnstyrelsen är att det behövs en ny skrivelse från konmmnen till berörda parter och att han 
tillsammans med chef social sektor Björn Franke kan få uppdraget att göra detta. 

Ledamöterna beslutar på sittande möte att kommunstyrelsens ordfårande Daniel Andersson (M) och 
chef social sektor Björn Franice får i uppdrag att ta fram en ny skrivelse som skickas till berörda 
personer. 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 50, Kmmnunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-02 
- Svar från Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen till Essunga kmmnun om insatstider får 
akut livshotande symptom, 2020-01-27 

Beslutet ska skickas till 
Kmmnunstyrelsens ordfårande 
Chef social sektor 

I l-
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Essunga kommun 

§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

Dnr Ks 2019/111 

Medborgarförslag angående farthinder på Kryddgatan i Nossebro 

Kommunstyrelsens beslut 
Ge kommunledningssektor i uppdrag att anlägga erforderligt antal farthinder på Kryddgatan till 
en total maximal kostnad på 40 000 kronor och dänned anses medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom den 11 aptil 2019 om att kommunen bör bygga ett fatihinder på 
Kryddgatan i fonn av gupp eller avsmalning av vägbana med 30-skylt. 

Kommunledningssektom, genom samhällsbyggnadsenheten, framhåller i tjänsteskrivelsen att ett 
fatihinder rent praktiskt skulle leda till en stängd gata med bommar och att parkering i så fall 
måste flyttas utanför otm·ådet. Dialog har fötis löpande med såväl bostadsrättsföreningen som 
med övriga boende på Kryddgatan om vilka möjligheter det finns att tillgodose de boendes 
behov av en fatisänkning på gatan utan att de leder till begränsningar eller negativa effekter för 
de boende. Någon lösning har ämm inte gått att hitta. 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den l O februari 2020 höllledamötema inte med om 
kmmnunledningssektoms förslag. Istället beslutades att föreslå kmmnunstyrelsen att ge 
kmmnunledningssektor i uppdrag att anlägga erforderligt antal fmihinder på Kryddgatan till en 
total maximal kostnad på 40 000 kronor. 

I samband med diskussionen kling ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den l O 
februari 2020 togs det upp att det behöver göras en grundligare utredning kling hur farthinder i 
kommunen hanteras . Därför lades ärendet Ks 2019/314 till i protokollet i vilket uppdraget till 
kommunledningssektor fötiydligas. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 25, Kmmnunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-1 O 
- Tjänsteskrivelse, 2020-02-03 
- Protokollsutdrag § 48, Kmmnunfullmäktige, 2019-05-06 
- Medborgarförslag, 2019-04-11 

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsenheten 

Justerare 

~ 
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Essunga kommun 

§ 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

Dnr Ks 2019/158 

Medborgarförslag angående bänkar vid Nossebro scen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kmmnunstyrelsen besvarar medborgarförslaget enligt nedan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin och Bengt Ahlin har i ett medborgarförslag 2019-06-12 föreslagit att kommunen sätter 
upp ett antal fasta bänkar framför scenen i Nassebro och att rörelsehindrade får möjlighet att 
parkera på mmådet. 

Ärendet har överlä1m1ats till kommunledningssektorn för beredning. 

Kmm1mnledningssektorn, genom samhällsbyggnadsenheten, har i samråd med 
kommunutvecklaren kmmnit fram till att fasta parkbänkar vid scenen och utökade 
parketingsmöjligheter på scenområdet inte är lämpligt eftersom det då begränsar 
användningsmm·ådet framför scenen. Diskussion förs om scenens vara eller icke vara och det är 
oklmi om scenen i framtiden kommer att vara placerad på nuvarande läge, alternativt ersättas 
eller kompletteras med en mobil scen. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 26, Kmmnunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-1 O 
-Tjänsteskrivelse, 2020-01 -31 
-Protokollsutdrag § 150, Kmmnunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-09 
- Medborgarförs lag, 2019-06-12 

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsenheten 

Justerare 

~ 1'\--



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Essunga kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

§ 37 Dnr Ks 2019/220 

Medborgarförslag om att plantera fruktträd vid Scenen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyre lsen besvarar medborgarförslaget enligt nedan. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan E liasson har lämnat in ett medborgarförslag 2019-08-30 om att plantera fruktträd och 
bärbuskar längs Hälsans stig i Nassebro utefter campingen och scenen. 

Ärendet har överlämnats till kommunledningssektorn för beredning. 

Kom munledningssektorn, genom samhällsbyggnadsenheten, är positiva till förslaget och har därför 
köpt in fruktträd som kommer att planteras längs strandpromenaden. Placeringen kommer inte att bli 
vid scenen, såsom förslagsställaren föreslår, eftersom denna yta måste hållas öppen för evenemang. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 27, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-1 O 
- Tjänsteskrivelse, 2020-01-31 

- Protokollsutdrag§ 153, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 

- Medborgarförslag 20 19-08-29 

Beslutet ska skickas till 
Samhälls byggnadsenheten 

Justerare 

I l-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

§ 38 Dnr Ks 2019/218 

Medborgarförslag Sänk hastigheten i Barne-Asaka 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget i enlighet med nedan. 

Sammanfattning av ärendet 
Boende och fastighetsägare i Barne-Åsaka har, genom sitt ombud P-E Winberg, lämnat in ett 
medborgarförslag 2019-09-05 med önskan om att kommunfullmäktige bistår de boende och 
fastighetsägarna med att förmå länsstyrelsen att sänka hastigheten i området och sätta upp 
trafikskyltar före infarterna till trevägskorsningen i Barne-Åsaka. 

Ärendet har överlämnats till kommunledningssektorn för beredning. 

Kommunledningssektorn, genom samhällsbyggnadsenheten, ställer sig i sak positiva till sänkt 
hastighet i området. Eftersom det aktuella vägområdet inte är en del av det kommunala vägnätet 
utan en del av det statliga vägnätet, med Trafikverket som huvudman, saknar kommunen 
rådighet över vägområdet Det innebär att kommunen varken kan sänka hastigheten eller sätta 
upp trafikskyltar. Vid de regelbundna avstämningar som görs mellan kommunen och 
Trafikverket lyfter kommunens företrädare behov av åtgärder på Trafikverkets vägar i 
kommunen, däribland det område som medborgarförslaget berör. Dock ska understrykas att det 
är trafikhuvudmannen Trafikverket som avgör behovet och val av åtgärder inom det aktuella 

vägområdet 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag § 28, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-1 O 
- Tjänsteskrivelse 2020-01-31 
- Protokollsutdrag § 152, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-09 
- Medborgarförslag 2019-09-05 

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsenheten 
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Essunga kommun 

§ 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Dnr Ks 2019/260 

Motion från Sverigedemokraterna (SD) gällande införing av ett enkelt 
register på hemsidan för inkomna motioner, interpellationer och enkla 
frågor. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
Avslå motionen, då arbete pågår med att införa publicering av handlingar på webbsidan. 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokratema (SD) inkom med motion 2019-10-08 om att kmmnunen utreder 
möjligheten att införa ett enkelt register på kommunens hemsida får motioner, interpellationer 
och enkla frågor 

Essunga kmmnun har idag ett nytt ärendehante1ingssystem, Evolution. Där registreras, 
administreras och skapas inkomna och upprättade dokument. Progrmm11et används också får 
smmnanträdeshanteiing (kallelser och protokoll) samt på sikt ett register får kmmnunens avtal. 
Evolution har idag inte en koppling till hemsidan där kmmnuninvånare skulle ha möjlighet att 
söka i registret. Prisfårslag får 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 publice1ing av ärendehanteringssystemet vilket 
skulle kosta betydligt mycket mer. 

styrgruppen får ärendehante1ingssystemet i V6 har tagit beslut om att inte köpa in dem1a 
koppling, då den är får dyr. Därfår har man beslutat att undersöka om det fi1ms andra möjligheter 
till publice1ing av dessa dokument på kommunens hemsida. Arbetet med detta kanuner 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 kum1a anses som ett enklare register då alla motioner, interpellationer och enkla 
frågor går via politiken. 

Altemativet är att upprätta en manuell modul på hemsidan som ska underhållas av administrativ 
personal. Detta genererar mycket dubbelarbete och anses inte säkert då det är så pass mycket 
manuell handpåläggning. 

Justerare 



Essunga kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

Kristin Skogen, Sverigedemokraterna (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) firu1er att det fi1ms två förslag till beslut: 

l. Konununstyrelsens förslag 
2. Yrkande från Kristin Skogen, Sve1igedemokraterna (SD) om att bifalla motionen 

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) ställer de båda förslagen mot varandra och 
finner att kmmnunstyrelsens förslag får bifall. 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag § 29, Kmmnunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-1 O 
- Tjänsteskrivelse, 2020-01-17 
- Protokollsutdrag§ 7, Kmmnunstyrelsens arbetsutskott, 2020-01-08 
- Motion, 2019-1 0-08 

Beslutet ska skickas till 
Sve1igedemokraterna (SD) 
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Essunga kommun 

§ 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

Dnr Ks 2019/116 

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om att införa allmänhetens 
frågestund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kmrununfullmäktige beslutar 
A v slå motionen med hänvisning till tidigare beslut i KF 2019-12-09 § 13 7. 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna (SD) inkom med en motion 2019-04- 16 om att införa allmänhetens 
frågestund fem gånger per år. 

Svetigedemokratema (SD) har i sin motion lyft att Ktistdemokraterna (KD) tidigare under året 
lämnat in en motion om att utreda möjligheterna till Kafe Fullmäktige i kmru1mnfullmäktige och 
att det då är lämpligt med allmänhetens frågeshmd 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 konununstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktiges 
presidium fick i uppdrag att tillsmrunans se över arbetsforn1en för medborgardialog (KF 2019-
12-09 § 13 7). 
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) 
K1istin Skogen, Svetigedemokraterna (SD), yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Kmrununstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) fitmer att det finns två förslag till beslut: 

l. Kmrununstyrelsens förslag 
2. Yrkande från Kristin Skogen, Sverigedemokraterna (SD) om att bifalla motionen 

Kmrununstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) ställer de båda förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsens förslag får bifall. 
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Essunga kommun 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag § 30 Ksau, 2020-02-1 O 
- Tjänstesklivelse, 2020-02-03 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

- Protokollsutdrag § l 07, K01mnunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-14 
- Motion, Sverigedemohaterna 2019-04-16 

Beslutet ska skickas till 
Sverigedemokratema (SD) 

Justerare l Uld~gob,lyckoode 
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Essunga kommun 

§ 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

Dn r Ks 2019/1 04 

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om att införa en gammaldags 
sommarauktion 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
Avslå motionen med motiveringen att framtagen eveatplan redan är fastställd . 

Sammanfattning av ärendet 
Inkommen motion från Svetigedemokratema (SD) 2019-04-08 fareslår att Essunga kommun ska 
infåra en gmmnaldags smmnarauktion 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 auktionsfånättare, 
sockerdticka, hetrunagjort godis i strutar, kanderade äpplen m.m." Svetigedemokratema (SD) 
fareslår att kmmnunen tillsmmnans med fåreningslivet genomfår eventet. 

Nossebro marknad har under de senaste två åren genomgått en fårändring. Olika teman har 
infarts får att locka fler besökare. Satsning har fallit väl ut och kmmner framöver att fmisätta att 
utvecklas. Juli-marknaden har temat "smmnar" och har flest besökare under året. Under 
smmnaren anordnas allsång vid scenen, dagen innan marknad, som är mycket uppskattat. 
Essunga kmmnun har en upparbetad plan kling vilka event som ska ske under året. Att imätta en 
smmnarauktion så som Sverigedemokratema (SD) fareslår kräver mer resurser än vad som finns 
att tillgå. 

Kmmnunen ser givetvis positivt på att fåreningslivet skulle anordna eventet och kan vara 
stöttande i frågan. 

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande) 
Kristin Skogen, Sverigedemokratema (SD), yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Kmmnunstyrelsens ordfårande Daniel Andersson (M) fitmer att det finns två fårslag till beslut: 

1 . Kmmnunstyrelsens fårslag 
2. Yrkande från Kristin Skogen, Svetigedemokratema (SD) om att bifalla motionen. 

Konununstyrelsens ordfårande Daniel Andersson (M) ställer de båda fårslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsens fårslag får bifall. 
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Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

-Protokollsutdrag§ 45, Kmmnunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-02 
-Tjänsteskrivelse, 2020-01-30 
-Motion Sve1igedemokraterna (SD) om att införa en gammaldags sommarauktion, 2019-04-08 

Beslutet ska skickas till 
Sverigedemokraterna (SD) 

Justerare 

l V I 
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Kommunstyrelsen 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

§ 42 D nr Ks 2019/103 

Motion från Sverigedemokraterna (SD) gällande att införa stubbrace 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfu llmäktige beslutar 
A v slå motionen med motiveringen nedan. 

Sammanfattning av ärendet 
Motion från Sverigedemokraterna (SD) 20 19-04-08 menar att ett stubbrace, en tävling där olika 
fordon kör på en åker, sletdie skapa sammanhållning, utbyte mellan generationsgränser, suddar ut 
gränserna mellan kön, social ställning och ursprung. Sverigedemokraterna (SD) vill att 
kommunen utreder intresset för eventet samt genomför eventet med stöd av förenings livet 

Kommunledningssektorn genom administrativa enheten menar att det inte är kommunens 
uppdrag att anordna tävlingar och föreslår därför att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 46, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-02 
- Tjänsteskrivelse, 2020-02-03 
- Motion, Sverigedemokraterna (SD) 20 19-04-08 

Beslutet ska skickas till 
Sverigedemokraterna (SD) 

Justerare 

l ~ 
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Essunga kommun 
Sammantri:ldesdatum 
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§ 43 Dnr Ks 2020/6 

Delegation 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
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 , 7 kapitlet, 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 handläggningen av utvalda ärenden enligt 
delegationsm·dningen. 
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. 

Ekonomiärenden 
Anstånd av betalning: 11 januari 2020-6 mars 2020 enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt 2.1.3 . 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut avseende anstånd med betalning 2019-01-21-2020-03-06, Lillemor Kullin 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

§ 44 Dn r Ks 202012 

Delgivningar kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisning av meddelande som inkom den 12 december 2019 som förtecknas i 
protokoll. 

Godkänna redovisning av meddelande inkommit 22 januari 2020 till och med 17 mars 2020 som 
förtecknas i protokoll. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll, §§ 83-97, Essunga Bostäder AB, 2019-12-02, (20 19-12-12) 
EEST protokoll, 2020-01-29 
Överenskommelse om äldreomsorg- telmik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus , 
2020-02-10 
Protokoll § 1-13, RKHF Essunga Äldrebostäder Styrelsemöte 2020-02-03, 2020-02-07 
EEST protokoll, 2020-02-19 
Protokoll, §§ 1-15, Essunga Bostäder AB, 2020-01-20, 2020-03-1 O 
Protokoll, §§ 15-19, Essunga Bostäder AB, 2020-01-29, 2020-03-10 
Protokoll §§ 1-5, Stiftelsen Essunga Industrier, 2020-01-20, 2020-03-1 O 
Protokoll§§ 6-9, Stiftelsen Essunga Industrier, 2020-01-29,2020-03-10 
Protokoll §§ l 0-13, Stiftelsen Essunga Industrier, 2020-02-1 O, 2020-03-1 O 
EEST protokoll, 2020-03-11 
Protokoll § § 22-36, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-1 O 
Protokoll §§ 37-52, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-02 
Protokoll §§ 1-6, Förhandlingsdelegationen, 2020-02-06,2020-02-20 
Protokoll,§§ 20-35, Essunga Bostäder AB, 2020-03-09, 2020-03-17 

Justerare 
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Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 
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§ 45 Dnr Ks 2020/4 

Information 2020 

Sammanfattning av ärendet 
l. Infonnation kommunstyrelsens ordforande 

EEST 
F olkhälsorådet: 
Familjecentralen utvärderad. 
Kooperativa Hyresrättsforeningen Essunga Äldrebostäder: 
Bygglovet blev överklagat kring nya parke1ingsplatser vid Kerstinsås. Därfor 
har det inte kmmnit igång. 
Nassebroregionens Företagare. Kmmnunstyrelsens ordforande Daniel 
Andersson (M) och konnnunutvecklare Pemilla Nilsson har 1ingt runt till 
fåretagarna for att skapa sig en bild om hur företagen har det på grund av 
cm·ona. 
Väg 2504. Skype möte. Infonnation kling Fåglums vägen (Etapp l och 2). 
Vägplan ska vara fårdig 2021 . Byggstali 2022. 
Ryttarföreningen-kommunen betalar ut det bidrag som skulle ha betalats ut 
till foreningen i oktober. 
Biografen- kmmnundirektör A1ma Liedholm och kmmnunstyrelsens 
ordförande Daniel Andersson (M) har träffat representanter kling 
biografbyggnaden. 
skolutredningen- arbetet kmmner att folisätta under 2020. Det underlag som 
kmmner från forvaltningen ska vara väl underbyggt. 
Kmmnunstyrelsens ordforande Daniel Andersson (M) har köpt in livbojar 
längs strandpromenaden. 

2. Infonnation kmmnundirektör 
Corona-19: 

Justerare 

Anna Liedholm infonnerar kmmnunstyrelsen om det mycket ansträngt läget inom 
kmmnunen och hur man hanterar det inom respektive sektor. Det kmmner att få stora 
ekonomiska konsekvenser i kommunen och i Sverige i stoli. Omptioriteringar 
behöver göras och därför flyttas ungdomsfullmäktige och budgetdialog till hösten 
2020. På grund av att corona kmmner att leda till oförutsedda ekonomiska 
konsekvenser kmmner förvaltningen konnna med förslag på sänkning av resultatkrav 
2021 från 3 % till l ,9 % när beslut ska fattas om budgetramama. Nä1ingslivet 
påverkas negativt. IT- beredskapen är god. På vårdcentralen sker alla tidsbokl1ing via 
telefon eller Web. 
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Skolutredningen: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

K01mnundirektör Arma Liedholm infom1erar om behovet av att få utökad tid till 
31 december 2020. Orsaker är bland mmat tillväxtmål, parallell 
lokalförsörjningsprocess och behov av att säkerställa ett underlag med god 
kvalitet. 
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