SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Essunga kommun

Tid och plats

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Måndagen den 25 maj 2020, kl. 08:30 till 14.08 i
Kommunkontoret sammanträdesrum A.

Beslutande
Ledamöter

Daniel Andersson (M), ordförande
Barbro Gustafsson M, (Vice ordförande)
Peter Andreasson (S) (2:e vice ordförande)
Ralph Lundeli (KD)
Perniiia Jönsson (M)
NielasEringsfors (S) ersätts av Maria Radivoi (S)
Jörgen Dimenäs (M) ersätts av Joakim Svensson (M) ej §§ 73,74
Uäv)
Maria Malmberg (C)
Eva Pettersson (SD) ersätts av Kristin Skogen (SD)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Maria Radivoi (S) ersätterNielas Eringsfors (S) §§ 46-68, §§ 7172, ej §§ 73 , 74 Uäv), §§ 75-80
Joakim Svensson (M) ersätter Jörgen Dimenäs (M), ej §§ 73 ,74
(Jäv)
Kristin Skogen (SD ersätter Eva Pettersson (SD)

Mats Olsson (MP)

Övriga

Elin Mellberg, nämndsekreterare
Anna Liedholm , kommundirektör
Eva-Lena Egsonius, ekonomichef, §§ 47-51
Annika Repo Wallman, samhäiisbyggnadschef, § 48-51 , 55-59
Emelie Skogfålt, kvalitetsstrateg, § 68-70
Mats Olsson, VD Essunga Bostäder AB , § 73

Utses att justera

Maria Malmberg (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-06-01 , kl. 13.00

Justerade paragrafer

§§ 46-80

Underskrifter

sekreterare
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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Protokoll från sammanträde

2020-05-25

Datum då protokollet justerades

2020-06-01

Datum då tillkännagivandet
publicerades

2020-06-02

Datum då publiceringen av
tillkännagivandet upphör

2020-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Amiralen

Underskrift
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Ärendelista
§ 46

§ 47
§ 48
§ 49
§50
§51
§52

Val av ordinarie ledamot och ersättare i
kommunstyrelsens presidium under Nielas
Eringsfors (S) föräldraledighet
Delårsrapport, tertial 1 2020

Ks 2020/ 135

Ks 2020/129

Ekonomiska ramar 2021 och plan 20222025
Koncerngemensamma finansiella mål 20202022
Nyupplåning 2020
Yttrande över upphandlingsenheten i
Lidköpings policy med riktlinjer
Årsredovisning Tolkförmedling Väst, 2019

Ks 2020/123
Ks 2020/91
Ks 2020/92
Ks 2020/112
Ks 2020/136

§55

Årsredovisning, Skaraborgs
kommunalförbund 2019
Årsredovisning Samordningsförbundet
Västra Skaraborg 2019 med hemställan om
ansvarsfrihet
V A-taxa Essunga kommun 2021

Ks 2020/90

§56

Avfallstaxa Essunga kommun 2021

Ks 2020/138

§57

Ks 2020/1

§58

Omfördelning av exploateringsmedel från
Stallaholm 1:14 (Mosippan) till Bäreberg
3:13
Sänkt hastighet i Bredöl

Ks 2020/82

§59

Upphävande av detaljplan Åsaka 3:12

Ks 2018/140

§ 60

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

Ks 2020/167

§53
§54

§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65

Justerare

Redovisn ing inkomna synpunkter 2020,
tertial l

Ks 2020/125
Ks 2020/126

Ks 2020/164
Ks 2020/ 165
Ks 2020/166
Ks 2020/168
Ks 2020/103
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Ks 2020/122

§ 69

Redovisning av medborgarförslag 2020,
tertial l
Förslag ändring av sammanträdesdagar får
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2020
Strategisk plan för Essunga kommun 20202023
Remiss kollektivtrafik i Västra Götaland

§ 70

Dialogmöte med Västtrafik 2020

Ks 20201124

§ 71

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om
inbjudan paraspott
Motion från Sverigedemokraterna (SD) om
språkkrav inom vården
Försäljning av industrifastighet Essunga
Stallaholm 1:3 14
Ägardirektiv Essunga Bostäder AB

Ks 2019/ 154

§ 66
§ 67

§ 68

§72
§ 73
§ 74
§ 75

Ks 2020/137

Ks 2019/348
Ks 2020/80

Ks 2019/155
Ks 2020/141
Ks 20201109
Ks 2020/79

§ 76

Remiss från Finansdepat1ementet (SOU
2020:8) starkare kommuner- med kapacitet
att klara välfärdsuppdraget
Reglemente Räddningsnämnden

Ks 2020/132

§77

Instruktion till kommundirektören

Ks 2020/76

§ 78

Delegation 2020

Ks 2020/6

§ 79

Delgivningar kommunstyrelsen 2020

Ks 2020/2

§ 80

Information 2020

Ks 2020/4

Justerare
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§ 46

Dnr Ks 2020/135

Val av ordinarie ledamot och ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott under Nielas Eringsfors (S) föräldraledighet
Kommunstyrelsens beslut
Välja Peter Andreasson (S) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott under
perioden 2020-05-01-2020-09-30.
Välja Maria Radivoi (S) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott under perioden 2020-0501 -2020-09-30.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-10 §l , välja följande 3 ledamöter och 3 ersättare, samt
ordförande och vice ordfårande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 20192022.
Ersättare
Ordinarie ledamöter
Daniel Andersson (M)

Maria Malmberg (C)

Barbro Gustafsson (M)

Fredrik Almgren (M)

Nielas Eringsfors (S)

Peter Andreasson (S)

Ordförande: Daniel Andersson (M)
Vice ordförande: Barbro Gustafsson (M)
Nielas Eringsfors (S) är förätdraledig under perioden 2020-05-01-2020-09-30. Kommunstyrelsen
behöver ta beslut om att Peter Andreasson (S) ersätter NielasEringsfors (S) på den ordinarie
ledamotsplatsen i kommunstyrelsens arbetsutskott under den tid som Nielas är foräldraledig.
Kommunstyrelsen behöver också ta beslut om vem som ska vara ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott under samma period i och med att Peter väljs till den ordinarie ledamotsplatsen.
När foräldraledigheten är slut går man tillbaka till det som kommunstyrelsen beslutade om 201901-10 §l och som gäller för mandatperioden 2019-2022.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag § 28, kommunfullmäktige 2020-04-06
Beslutet ska skickas till
Nämndsekreterare
Justerare
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§ 47

Dnr Ks 2020/129

Delårsrapport, tertial 1 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna Essunga kommuns delårsrapport, tertial l 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens delårsrapport innehåller en förvaltningsberättelse med bland annat avstämning av
finansiella mål och ekonomisk redovisning får kommunen i sin helhet och nämnderna.
Kommunens resultat per den 30 april 2020, uppgår till minus 6,2 miljoner kronor. Prognostiserat
resultat för år 2020 visar minus 3 miljoner kronor (-0,87 %).
Budget för investeringar uppgår till 36,6 miljoner kronor (inklusive ombudgeteringar).
Investeringsutfallet per 30 april uppgår till 5,3 miljoner kronor och prognosen visar att 28,8
miljoner kronor av totalt 36,6 miljoner kronor kommer att falla ut under 2020.

Beslutsunderlag
-Tjänsteskrivelse, 2020-05-14
-Delårsrapport tertial l, 2020-05-14
-Uppföljning investeringar tertial l , 2020-05-14
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden
Ekonomichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

Essunga kommun

2020-05-25

§ 48

Dnr Ks 2020/123

Ekonomiska ramar 2021 och plan 2022-2025
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna bilagt förslag till ekonomiska ramar för kommunens nämnder 2021 - 2023.
Godkänna bilagt förslag till investeringsbudget och plan 2021-2025
Sammanfattning av ärendet
Driftbudget
Kommunfullmäktige ska årligen vid sitt junisammanträde fastställa ekonomiska ramar för
kommunens nämnder de kommande tre åren. Utgångspunkten för förslaget är nämndernas
kommunbidrag enligt kommunfullmäktiges budget 2020-2022, beslutad 2019-10-21 , § 103.

Förslaget grundar sig på en resursmodell baserad på kommunens befolkningsutveckling och en
kostnadsnivå i enlighet med standardkostnaderna i det kommunalekonomiska
utjämningssystemet Därutöver sker en grunduppräkning på respektive nämnds kommunbidrag
som motsvarar en lönerevision motsvarande 2 procent samt hänsyn tas till omvärldspåverkande
faktorer.
Den omvärldsfaktor som bedöms få störst påverkan är rådande pandemi, det vill säga cat·onakrisen. I nuläget är pandemins ekonomiska konsekvenser mer eller mindre totalt oförutsebara
och alla prognoser bedöms därför var behäftade med extremt hög osäkerhet. För att ge
nämnderna hanterbara planeringsförutsättningar föreslås därför att resultatnivån och
befolkningsmängden ligger kvar på 2020 års nivåer. Detta innebär i förslaget ett resultatmål på
l ,9 procent 2021 och en befolkningsmängd på 5 675 invånare.
Ekonomisk bedömning
Föreslagna ekonomiska ramar för kommunens driftverksamhet 2021-2023 ryms inte inom ramen
för kommunens finansiella mål. En komplett finansieringsanalys ska därför tas fram i samband
kommunens budgetbeslut som beslutas i november 2020.
Investeringsbudget
Investeringsbudget åren 2021-2025 utgår ifrån beslutad investeringsbudget och plan 2019-1021 , § l 03 och har kompletterats med under året uppkomna investeringsbehov.
Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 53, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05 -04
- Tjänsteskrivelse, 2020-04-08
-Ramar driftbudget 2021-2023 , bilaga l
Justerare
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-Ramar investeringsbudget och plan 2021-2025 , bilaga l ,2
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden
Ekonomichef

Justerare
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§ 49

Dnr Ks 2020/91

Koncerngemensamma finansiella mål 2020-2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna finansiella mål för koncernen får perioden 2020-2022.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning och
att det är fullmäktige som beslutar om riktlinjer för det.
Om kommunen eller landstinget ingår i en kommunal koncern ska förvaltningsberättelsen
innehålla upplysningar om koncernen enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Lagen säger vidare att förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och
riktlinjerna får en god ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts.
Den nya redovisningslagen gäller från och med januari 2019 och innebär att kommunfullmäktige
ska komplettera kommunens finansiella mål med finansiella mål får kommunkoncernen.
Nyckeltal kommunkoncernen
Resultatet ska utgöra 3,0 procent +-2,0 procent av de samlade intäkterna för skatt, statsbidrag
och utjämningssystem. Soliditet ska vara på en nivå som säkerställer fullgod betalningsförmåga
och finansiell handlingsfrihet. Likviditeten ska vara på en nivå som säkerställer
betalningsförmåga och finansiell handlingsfrihet på kort sikt.

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

Justerare
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§50

Dnr Ks 2020/92

Nyupplåning 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfu llmäktige beslutar
Bemyndiga kommunstyrelsen att nyupplåna totalt 25 miljoner kronor under år 2020.
Bemyndiga kommunstyrelsen att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån
som förfaller till betalning under år 2020.

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

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 55 , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
- Tjänsteskrivelse, 2020-03-02
Beslutet ska skickas till
Ekonomichef
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§51

Dnr Ks 20201112

Yttrande över upphandlingsenheten i Lidköpings policy med riktlinjer
Kommunstyrelsens beslut
Yttra sig över upphandlingsenhetens i Lidköping kommuns policy med riktlinjer enligt nedan.

Sammanfattning av ärendet
Essunga kommun samverkar kring upphandlingar med Skara, Vara, Götene, Grästorp och
Lidköping (Upphandling Västra Skaraborg), i upphandlingsprocessen. Organisationen kring
upphandling har sitt säte i Lidköpings kommun. Upphandlingsenheten i Lidköpings kommun har
tagit fram förslag till policy och riktlinjer som ska beredas i samtliga kommuner i V6 samarbetet.
Dokumenten har granskats av ekonomienheten som inte har något att tillägga.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 51 , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
-Tjänsteskrivelse, 2020-04-05

Beslutet ska skickas till
Ekonomichef

Justerare
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§52

Dnr Ks 2020/136

Arsredovisning Tolkförmedling Väst, 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2019.
Bevilja direktionen samt de enskilda ledamötema ansvarsfrihet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har upprättat bokslut och årsredovisning för år 2019.
Under 2019 utfördes nästan 34 7 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än budgeterat.
Förbundet hade 1183 aktiva tolkar och 5265 registrerade medlemskunder den 31 december 2019.
Antalet uppdragstagare har ökat under året och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar.
Vatje månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Nästan alla förmedlade uppdrag (99,9 %)
köps av förbundets medlemmar. Största kunden är Västra Götalandsregionen, som står för ca 72
%.
Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 miljoner kronor att jämföra med budgeterat nollresultat Att
medlemmama under året i större utsträckning köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den
största anledningen till det positiva utfallet.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 57, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
-Förslag till protokoll , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
-Tjänsteutlåtande, Tolkförmedling Väst
-Protokollsutdrag§ 397, Direktionen Tolkförmedling Väst
-Årsredovisning 2019, Tolkförmedling Väst
- Internkontrollrappoti
- Revisionsberättelse 2019, Tolkförmedling Väst
-PM angående årsredovisning 2019, Tolkförmedling Väst
- Förbundsordning Tolkförmedling Väst
Beslutet ska skickas till
Tolkförmedling Väst

Justerare
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§53

Dn r Ks 2020/125

Årsredovisning, Skaraborgs kommunalförbund 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2019, Skaraborgs kommunalförbund.
Sammanfattning av ärendet
Den ekonomiska utvecklingen i Skaraborgs kommunalförbund under de senaste fem åren varit
god. Förbundet har kunnat bygga upp ett eget kapital som bidrar till en fårbättrad soliditet. En
kraftig intäktsändring märktes mellan 2017-2018 då antalet projekt som förbundet var huvudman
för ökade.
Verksamheten uppvisar ett positivt resultat på 482 000 kronor. Det budgeterade resultatet var 23
000 kronor. De största anledningarna till det positiva resultatet kan hänvisas till periodvisa
personalvakanser, kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet hos personalen samt onyttjade
konsultmedeL
Kommunalförbundets organisation har fårändrats och detta har medfött att hanteringen av
årsredov isningen också har ändrats. Direktionen godkä nn er förslag till årsredov isni ng
och överlämnar den ti ll revisorerna, sa mt efter deras gransknin g till medlemskommunerna
för fastställande i respektive fullmäktige . Detta innebär att medl emskomm un erna får ökad insyn i
Kommunalförbundets eko nomi och verksamhet.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 58, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
-Förslag till protokollsutdrag, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
-Protokollsutdrag§ 17, Skaraborgs kommunalförbund
- Årsredovisning Skaraborgs kommunalförbund 2019
- Revisionsrapport Gryning Vård AB
- Revisonsrapport Mediapoolen
Beslutet ska skickas till
Skaraborgs kommunalförbund

Justerare
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§54

Dnr Ks 2020/126

Arsredovisning Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2019 med
hemställan om ansvarsfrihet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2019, Samordningsforbundet Västra Skaraborg
Bevilja Samordningsforbundet Västra Skaraborg ansvarsfrihet för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Västra Skaraborg hade vid årsskiftet 2019/2020 ett ekonomiskt resultat
på 2,2 miljoner kronor. Med innestående kapital på 0,7 miljoner kronor har
Samordningsförbundet Västra Skaraborg efter årets resultat ett eget kapital på 2,9 miljoner
kronor. Anledningarna till resultatet är främst att de två EU- projekten Kick off och Leve! up har
blivit framgångsrika med många deltagare från medlemskommunerna.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 59, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
-Förslag protokollsutdrag, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-04
- Hemställan om ansvarsfrihet 2019
-Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet Västra Skaraborg
- Revisionsberättelse Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2019
- Revisionsrappoti 2019 Samordningsforbundet Västra Skaraborg, slutlig

Beslutet ska skickas till
Samordningsforbundet Västra Skaraborg

Justerare
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§55

Dnr Ks 2020/90

VA-taxa Essunga kommun 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Anta V A-taxa för Essunga kommuns allmänna V A-anläggning 2021.
Anta V A-taxa för anslutning utanför verksamhetsområde 2021 ny vatten och avloppstaxa från
och med 2021 -01-0 l.

Protokollsanteckning
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson informerar om att diskussion kring
utformningen av V A-taxan diskuterades när ärendet togs upp på kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde 2020-05-04. Maria Malmberg (C) vill att det noteras i protokollet att
det till nästa år behöver göras en undersökning kring VA-taxan där fler aspekter behöver tas med
utifrån ett rättviseperspektiv.
Sammanfattning av ärendet
I augusti 2014 drabbades Essunga kommun av skyfall vilket orsakade stora problem i samhället.
Vid tidpunkten skedde översvämningar i källare och olika försäkringsbolag har därefter
inkommit med regresskrav mot kommunen och dess ledningsnät.
VA-taxan behöver höjas med 7 %. Detta för att säkerställa V A-kollektivets framtida eventuella
regresskrav gentemot kommunen på grund av översvämningarna samt för att skapa utrymme för
framtida investeringar i V A-nätet.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 60, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
- Tjänsteskrivelse, 2020-03-17
- V A-taxa för Essunga kommuns allmänna V A-anläggning 2021
- V A-taxa för anslutning utanför verksamhetsområde 2021
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
Ekonomienheten

Justerare
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§56

Dnr Ks 2020/138

Avfallstaxa Essunga kommun 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Anta ny avfallstaxa som gäller från och med 2021-0 I -0 l .
Sammanfattning av ärendet
Renhållningsavgifter regleras i 27 kap miljöbalken (1998:808)§ 4-6. Kommunfullmäktige
beslutar om taxan. Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsinnehavare. Med
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt l kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979: 1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs
med fastighetsinnehavare. Enligt underlag från statistikmyndigheten SCB 2018 från avfallweb
finns det i kommunen : 2 I 39 småhus, 492 lägenheter och 213 fritidshus.
Förslaget innehåller tillkommande avgifter för förbränningsskatt från l april 2020 med 75kr/ton,
från 2021 med lOOkr/ton och 2022 med 125kr/ton .
För att bara täcka ökade kostnader (exklusive framtida matavfallsinsamling) behöver avgifterna
höjas med 8% till 2021.

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

Justerare
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

Essunga kommun

2020-05-25

§57

Dnr Ks 202011

Omfördelning av exploateringsmedel från Stallaholm 1:14 (Mosippan)
till Säreberg 3:13
Kommunstyrelsens beslut
Bifalla begäran att använda del av exploateringsinvestering till att exploatera del av antagen
detaljplan Bäreberg 3:13 för 7 villatomter.
Sammanfattning av ärendet
I investeringsbudget har beslutats att exploatering ska ske på den nya detaljplanen "Mosippan"
vid delvis kommunens fastighet Stallaholm l: 14. Detaljplanen Mosippan antogs 2019 men då det
fanns felaktigheter i planen är den under korrigering. Det återstår att i ett senare skede ta beslut
om genomförande eller inte.
Detaljplanen Bäreberg 3:13 har, under de senaste två åren, haft flera intressenter som kontaktat
kommunen för byggnation. Gator och allmän platsmark är inte byggt i området. Det är en
nackdel för både kommunen och entreprenör att fysiskt visa området och visualisera hur det kan
bli med byggnation när det inte är byggt.
Samhällsbyggnadsenheten önskar således fårdigställa gator och allmän platsmark i området för
att kunna försälja främst villatomter samt att utföra en markanvisning på det området ämnat för
vårdboende. Kostnader för att fårdigställa lokalgata samt allmän platsmark är beräknad till 1,9
miljoner kronor som önskas tas av projektmedel O122.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 62, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
- Tjänsteskrivelse, 2020-03-12
- Detaljplanekarta samt situationsplan
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
Ekonomienheten

Justerare
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Kommunstyrelsen
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§58

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Dnr

Ks 2020/82

Sänkt hastighet i Bredöl
Kommunstyrelsens beslut
Ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att utforma en ny foreskrift för tätbebyggt område i
Bredöl, enligt beslutsunderlag.
Sammanfattning av ärendet
Invånare i Bredöl önskar lägre hastighet. För att möjliggöra ansökan for detta önskemål behöver
den tidigare beslutade föreskriften gällande tätbebyggt område revideras.
Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 63, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
- Tjänsteskrivelse, 2020-03-13
- Karta med förslag på reviderat tätbebyggt område
-Tidigare föreskrift om tätbebyggt område i Bredöl
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadschef

Justerare
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

Essunga kommun

2020-05-25

§59

Dnr Ks 2018/140

Upphävande av detaljplanAsaka 3:12
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna samrådsredogörelsen som tagits fram efter utfört samråd
Godkänna granskningsförslaget och låta samhällsbyggnadsenheten skicka ut det framtagna
förslaget för upphävande av detaljplan Å saka 3:12, del av Essunga kommun, på granskning.

Sammanfattning av ärendet
Essunga kommun mottog en skrivelse från Trafikverket den 28 januari 2018 med en begäran om
besked gällande avvikelse mellan gällande detaljplan "Åsaka 3:12 del av" och vägplan för
ombyggnad av E20 Vårgårda-Vara, delen Ribbingsberg-Eling.
Kommunfullmäktige beslutade att upphäva detaljplan "Åsaka 3:12 del av" den 24 september
2018. Planförslaget samrådsbehandlades mellan 2019-09-27 och 2019-10-25 och därefter
gjordes en samrådsredogörelse. Planförslaget ska, innan det kan antas, ut på granskning
enligt plan och bygglagen (2010:900).
Syftet är att upphäva den befintliga detaljplanen "Å saka 3:12 del av" så att den nya
vägplanen för E20 inte strider mot gällande detaljplan. Då uppbävandet av den befintliga
detaljplanen inte överensstämmer med översiktsplanen bedöms planarbetet ske med utökat
förfarande enligt plan- och bygglagen (20 l 0:900). För att den gällande detaljplanen "Å saka
3:12 del av" inte ska strida mot Trafikverkets vägplan måste den upphävas.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 64, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
-Tjänsteskrivelse, 2020-02-20
- Samrådsredogörelse
- Planbeskrivning
-Plankarta
- Plankarta för detaljplan som upphävs
Beslutet ska skickas till
Fysisk planerare
Samhällsbyggnadschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

Essunga kommun

2020-05-25

§ 60

Dnr Ks 2020/167

Oförändrade taxor 2021 inom utbildningsnämnden (bibliotek och
kulturskola för läsåret 2021/2022)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna att bibliotekstaxor och avgifter inom kulturskolan är oförändrade 2021.

Sammanfattning av ärendet
Bibliotekstaxorna är gemensamma för alla V6-kommunerna (Essunga, Grästorp, Götene,
Lidköping, Skara och Vara) och bedöms ligga på en bra nivå. Bibliotekstaxorna är oförändrade
sedan de beslutades av kommunfullmäktige 2016-09-26, § 75.

Gällande bibliotekstaxor
Förseningsavgift bok
Film
Nytt lånekort

Beslut enligt
Kf 2016-09-26, § 75
för 2020
2 kr/dag
lO kr/dag
lO kr

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

Gällande taxor för kulturskolan
Undervisning inklusive ensemble

Beslut enligt
Kf 2016-09-26, § 70
för läsåret 2020/2021
640 kr/termin

Enbart ensemble

Notkostnader

Instrumenthyra

315 kr/termin

Musikstudio/musikverkstad

Gratis

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

Essunga kommun

Sammanträdesdatum

2020-05-25

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

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 29, Utbildningsnämnden 2020-04-20
-Protokollsutdrag§ 32, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-03-24
- Tjänsteskrivelse till bibliotekstaxor 2021 , tillförordnad kultur- och fritidschef N ettan Larsson,
2020-02-28
-Tjänsteskrivelse till avgifter inom kulturskolan för läsåret 202112022, tillförordnad kultur- och
fritidschefNettan Larsson, 2020-02-28
Beslutet ska skickas till
- Utbildningsnämnden
- Tina Hededal, chef utbildningssektor
- Nettan Larsson, tillförordnad kultur- och fritidschef
-Maria Alfredsson, assistent
-Folkbiblioteket Essunga kommun

Justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

Essunga kommun

2020-05-25

Dnr Ks 2020/164

§ 61

Priser på mat för elever på korttidsvistelse Bryggan 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

Anta fårslag för priser på mat för elever på Bryggan enligt LSS får 2021 från 45 till 50 kronor
per dag.
Sammanfattning av ärendet
Elever som har fyllt 13 år kan beviljas kolitidsvistelse på Bryggan enligt LSS (Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387).

Vårdnadshavarna för dessa elever faktureras regelbundet av utbildningssektorn för kostnaden av
frukost, lunch och mellanmål.
Beslut enligt
Kf2019-09-23, § 83
fOr 2020

Förslag
2021

Frukost

l O kr

lO kr

Lunch

25 kr

30 kr

Mellanmål

lO kr

lO kr

Totalt per dag

45 kr

50 kr

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 27, Utbildningsnämnden 2020-04-20
-Protokollsutdrag§ 30, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-03-24
- Tjänsteskrivelse, kostchef Maj Iis Kublin Gustavsson , 2020-03-1 O
Beslutet ska skickas till
- Utbildningsnämnden
- Socialnämnden
- Tina Hededal, chef utbildningssektor
- Maj lis Kublin Gustavsson, kostchef
- Maria Alfredsson, skolassistent
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

Essunga kommun

2020-05-25

§ 62

Dn r Ks 2020/165

Taxor för pedagogisk lunch och personallunch 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfu llmäktige beslutar
Anta taxor för pedagogisk lunch och personallunch för 2021 enligt följande:
- Pedagogisk måltid i förskola är oförändrad 1O kronor.
-Pedagogisk måltid skola och frit ids höjs från 23 till 25 kronor.
-Pedagogisk måltid i skola och frit ids (grundsärsko la, beviljas av rektor) är oförändrad 1O
kronor.
-Personallu nch höjs från 57 kronor till 60 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Pedagogisk lunch för färskolepersonal ligger idag på l O kronor per person och dag. Då ingår
frukost eller mellanmål plus lunch . En uträkning har gjotis på försko lornas livsmedelskostnader
för hela 2019 och gav en dagskostnad på cirka 17 kronor per person och dag. Denna kostnad
förväntas bli högre under 2020 på grund av ökade li vsmede lspriser. Kostenheten föreslår att den
pedagogiska taxan får färskolepersonalen höjs från 1O kronor ti ll 15 kronor.
Pedagogisk lunch på skolorna ligger idag på 23 kronor per person med undantag får dem som
blivit beviljade den lägre kostnaden på 10 kronor per person och måltid. Denna lägre kostnad
gäller för personal som arbetar med barn inom grundsärskolan . Kostenheten föreslår att den
pedagogiska taxan för skolans personal höjs till 25 kronor och att den lägre kostnaden höjs från
1O kronor till 15 kronor. Efter votering föres lår utbildningsnämnden att den lägre kostnaden om
10 kronor bibehålls, men att den högre kostnaden höjs till25 kronor.
Att komma och äta lunch i kommunens skolmatsalar kostar idag 57 kronor. Då ingår sallad,
smör, hått bröd, dryck och kaffe. Här föres lår kostenheten att taxan höjs från 57 kronor till
60 kronor så att kostnaden för personallunch blir samma oavsett i vilken matsal du äter din
personallunch. Jämförelsevis kostade en personallunch i restaurang Kave ldunet på Kerstinsås
60 kronor under 2020 .

Pedagogisk måltid fårskola
Pedagogisk måltid skola/fritids
Justerare

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

Utdragsbestyrkande

Förslag 2021
15 kr
25 kr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Essunga kommun

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Pedagogisk måltid skola/fritids
(grundsärskola)

l o kr

15 kr

Personallunch

57 kr

60 kr

Beslutsunderlag
- Protokol lsutdrag § 24, Utbildningsnämnden 2020-04-20
-Protokollsutdrag§ 27, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-03-24
-Tjänsteskrivelse, kostchef Maj Iis Kuhlin Gustavsson, 2020-03-19

Beslutet ska skickas till
- Utbi ldningsnämnden
-Tina Hededal, chef utbildningssektor
- Majlis Kuhlin Gustavsson, kostchef
-Samtliga rektorer på förskolor och F-5-skolorna i Essunga kommun

Justerare
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Essunga kommun
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§ 63

Dnr Ks 2020/166

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

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

Ingår

Beslut enligt
Kf 2019-09-23, § 82
för 2020

Förslag
2021

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

59 kr

59 kr

60 kr

62 kr

90 kr

92 kr

l

J~ '

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

Justerare

Varmrätt, sallad,
vatten/måltidsdryck
Varmrätt, sallad, valfri dryck,
bröd, kaffe och efterrätt
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Kommunstyrelsen

Essunga kommun

Sammanträdesdatum

2020-05-25

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

Justerare
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Kommunstyrelsen

Essunga kommun

§ 64

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Dn r Ks 2020/168

Avgifter inom äldreomsorgen 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
A v gifter inom äldreomsorgen antas för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram förslag till avgifter inom äldreomsorgen för 2021 . I förslaget har
löne-och kostnadsutvecklingen samt avgiftsnivåerna i grannkommunerna beaktats. Förslaget
innebär en generell höjning av avgifterna med 2%.
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Kristin Skogen (SD) yrkar att avgifterna inom äldreomsorgen ska vara oförändrade under 2021.
Maria Radivoi (S) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut.
Ordförande ställer förslagen motvarandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
utbildningsnämndens förslag.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 26, Socialnämnden 2020-05-19 .
-Tjänsteskrivelse 2020-05-12
-A vgifter inom äldreomsorgen, förslag 2021
Beslutet ska skickas till
Chef social sektor
A v giftshandläggare

Justerare
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Utdragsbestyrkande
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§ 65

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-05-25

Dnr Ks 2020/103

Redovisning inkomna synpunkter 2020, tertial1
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av synpunkter 2020, tertial l.
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 l , har sex synpunkter inkommit till
kommunledningssektorn varav alla är besvarade/hanterade. Fyra synpunkter är besvarade. Två
synpunkter går inte att besvara då synpunktlämnaren är anonym . Innehållet i de två anonyma
synpunkterna tas med i kommunens fortsatta arbete.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 65 , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
- Tjänsteskrivelse, 2020-04-14
- Redovisning synpunkter 2020 tertial l , 2020-04-08
Beslutet ska skickas till
Nämndsekreterare

Justerare
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§ 66

Dnr

Ks 20201122

Redovisning av medborgarförslag 2020, tertial 1
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen av medborgarförslag 2020, tertial l.
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 Uämställs med motioner) .
Fem medborgarförslag från 2019 har behandlats under tertial l 2020. Fyra av dessa besvarades
på kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars. Det femte medborgarförslaget behandlades på
kommunstyrelsens arbetsutskott den l O februari .
Inget nytt medborgarforslag har inkommit under 2020 tertial l.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 66, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
- Tjänsteskrivelse, 2020-04-15
- Redovisning med borgarforslag tertial l, 2020-04-15
Beslutet ska skickas till
Nämndsekreterare

Justerare
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§ 67

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-05-25

Dn r Ks 2020/137

Förslag ändring av sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2020
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna förändring av kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens sammanträden
enligt bilagt förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna förändring av kommunfullmäktiges sammanträde enligt bilagt förslag.
Sammanfattning av ärendet
På grund av flera sammanhängande orsaker lägger kommunledningssektor genom den
administrativa enheten fram ett förslag om minskade antal sammanträdesdagar och förändring av
sammanträdesdagar under 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.

Orsaker:
På grund av den nya ärendeberedningsprocess som föregår kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträden är förslaget att ta bort de sammanträden som inte har efterföljande möten hela
vägen till kommunfullmäktige. Istället finns det större möjligheter för politiken att besluta
om extra möten om det finns särskilt viktiga ärenden som dyker upp. Utifrån detta
resonemang blir förslaget att ta bm1 kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden den 15
juni och den 14 december.
Att flytta kommunstyrelsens arbetsutskotts möten bygger på att tiden mellan
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden och kommunstyrelsen blir kortare och man
får en kottare "snurra" vilket underlättar då man gör mycket arbete tidigare i och med den
nya ärendeberedningsprocessen. Utifrån detta resonemang blir förslaget att flytta fram
kommunstyrelsens arbetsutskotts möten en veckajämfört med den tidigare planeringen.
Det finns inte alltid ärenden som måste tas politiskt vid vissa sammanträdena som är med i
den tidigare planeringen av sammanträdesdagarna för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utifrån detta resonemang blir förslaget att ta
bot1 kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2 november, kommunstyrelsens
sammanträde den 23 november och kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december.
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Kommunstyrelsen

Essunga kommun

Sammanträdesdatum

2020-05-25

En gemensam orsak till dessa förändringar är också kostnadsfrågan. Vatje sammanträde
kostar pengar dels i tjänstemännens hantering av och deltagande i de politiska mötena samt
arvoden till politiker.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 67, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
- Tjänsteskrivelse, 2020-04-15
-Förslag ändrade sammanträdesdagar 2020, för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Ändring i sammanträdesschema 2020

Beslutet ska skickas till
Kommunledningssektor
Nämndsekreterare
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Bygg och miljönämnden
Föttroendevalda
Berörda tjänstepersoner

Justerare
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§ 68

Dnr Ks 2019/348

strategisk plan för Essunga kommun 2020-2023
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Anta strategisk plan för Essunga kommun för perioden 2020-2023 med de ändringar som
framkom på kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2020.
Sammanfattning av ärendet
Essunga kommun påbörjade under våren 2019 ett strategiskt arbete tillsammans med
förtroendevalda i nämnder och kommunfullmäktige som syftade till att stärka kommunens
förmåga att prioritera och planera för kommande verksamhetsår. Detta arbete mynnade ut i nya
mål för kommunfullmäktige för perioden 2020-2023 . Det strategiska arbetet har under 2020
fottgått. I samband med årets strategidag formulerades en uttalad viljeinriktning om att Essunga
kommuns befolkning ska öka. Denna viljeinriktning föreslås bli kommunens nya vision och
benämnas Vision 2040. Utgångspunkter för den strategiska planen är således :
•
•
•

Kommunens värdegrund,
Vision 2040
Kommunfullmäktiges mål.

Den strategiska planen har efter genomförd remissrunda även genomgått en omarbetning där
strategier har kopplats ihop till de övergripande målen. Detta för att tydliggöra vilka strategier
som ska genomföras för att nå de uppsatta målen.
På sitta nd e ko mmunsty re lse möte elen 25 maj kom det upp sy npun kte r på några små juste rin ga r
av innehåll et. Dessa justeringa r ska göras inn an unel erl ag skickas ut till ko mmunfullmäkti ges
sa mmanträde elen 15 juni .

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 68, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
- Tjänsteskrivelse 2020-04-09
- Strategisk plan för Essunga kommun 2020-2023 , reviderad 2020-04-20
-Protokollsutdrag § 8, Bygg- och miljönämnden 2020-02-19 Remiss strategisk plan Essunga
kommun
-Protokollsutdrag § 9, Socialnämnden 2020-02-25 Remiss, Strategisk plan för Essunga kommun
- Protokollsutdrag § 16, Utbildningsnämnden 2020-03-09 Remiss, Strategisk plan för Essunga
kommun 2020-2023
Justerare
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Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Revisorerna
Kommundirektör
Samtliga chefer inom kommunledningsgruppen

Justerare
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§ 69

Dnr Ks 2020/80

Remiss kollektivtrafik i Västra Götaland
Kommunstyrelsens beslut
Anta förs lag på inspel till Skaraborgs kommunalförbunds remissvar avseende kollektivtrafik.
Sammanfattning av ärendet
Under våren 2020 är tre stycken styrdokument rörande Västra Götalandsregions kollektivtrafik
ute på remiss. Dessa är:
•
•
•

Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsötjningsprogram 202 1-2025
Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Göta land
Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik

Västra Götalandsregionens kommunalförbund, som i detta sammanhang benämns som
delregionala ko llektivtrafikråd, är utsedda remissinstanser. Skaraborgs kommunalförbund
ansvarar för framtagandet av ett gemensamt remissvar utifrån medlemskommunernas inspel.
Bes lut om Skaraborgs gemensamma remissvar tas av det delregionala ko ll ektivtrafikrådet i
september. Ess unga kommun har i detta ärende valt att avge ett sam lat remissvar på samtliga
remtsser.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 69, Komm unstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
- Tjänsteskrivelse, 2020-04- 14
-PM, Essunga kommuns inspel ti ll Skaraborg kommuna lfö rbunds rem issvar avseende
kollektivtrafik 2020-04- 14
Beslutet ska skickas till
Skaraborgs kommunalförbund

Justerare

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

R!ll

~·~

~
~

Essunga kommun

§ 70

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-05-25

Dn r Ks 2020/124

Dialogmöte med Västtrafik 2020
Kommunstyrelsens beslut
Anta förslag på svar på Västtrafiks frågor inför höstens dialogmöte.
Sammanfattning av ärendet
Västtrafik bjuder årligen in till dialogmöte, som planeras äga rum i perioden vecka 37-42. Mötet
syftar till att deltagande pa11er ska känna sig informerade, uppdaterade och att det ska finns en
samsyn kring stegen framåt, dels i frågor rörande kommande trafikplan men även i mer
långsiktiga frågor. Inför mötet vill Västtrafik ha kommunens syn i antal frågeområden.
Kommunens svar skickas till Västtrafik inför mötet och kommer därför utgöra underlag för
dialogmötet 2020.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 2020-04-14
- PM, Essunga kommuns svar på Västtrafiks frågor inför höstens dialogmöte 2020-04-14
Beslutet ska skickas till
Västtrafik AB

Justerare
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§ 71

Dnr Ks 2019/154

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om inbjudan parasport
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Besvara motionen i enlighet med vad som redovisas nedan.
Sammanfattning av ärendet
Kristi n Skogen (SD) har i en motion som inkom 20 J 9-06-1 Oforeslagit att kommunen
uppmärksammar föreningar i Essunga kommun om vikten av att inkludera funktonsnedsatta i
föreningslivet och ge dem verktyg t iIl att genomföra det. Därför fareslår hon att kommunen
kontaktar Parasport och ser om de kan erbjuda en föreläsning och bokar och bjuder in
föreningslivet och allmänheten till denna.

Kommunledningssektorn kommer vid ett senare tillfålle genom en ny träff med föreningarna
diskutera hur de kan hjälpas åt att bli mer inkluderande. Parasport har blivit inbjudna och
kommer att hålla en föreläsning för föreningar och allmänheten den 25 augusti 2020. Under
september månad kommer Parasport bjudas in till Essunga kommuns föreningssamverkan.
Genom dessa aktiviteter anses motionens intentioner uppfyllda.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 71 , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
-Tjänsteskrivelse, 2020-04-07
- Protokollsutdrag § l 09, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08- J4
- Motion, 2019-06-1 O
Beslutet ska skickas till
Motionsinlämnaren

Justerare
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§ 72

Dnr Ks 2019/155

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om språkkrav inom vården
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Avslå motionen i enlighet med vad som redovisas nedan.

Sammanfattning av ärendet
Kristi n Skogen (SD) har i en motion som inkom 20 19-06-l O föreslagit att kommunen inför
språkkrav inom vården med lägsta krav på att ha slutfört SFT 3 -kurs C och D. Enligt motionen
finns det inga tydliga riktlinjer vad gäller språkkrav inom vårdyrket. Sverigedemokraterna menar
att tillräckliga språkkunskaper i svenska språket är av största vikt för att säkerställa
patientsäkerheten och att värna brukarnas trygghet i frågan om att bli förstådda.
Sverigedemokraterna har i sin motion även angett att bristande språkkunskaper kan leda till en
ökad arbetsbelastning för ordinarie personal. I motionen hänvisar Sverigedemokraterna till att en
kommun ska upprätthålla patientsäkerheten genom språkkrav genom att följa socialstyrelsens
riktlinjer.
Motionen har överlämnats till kommunledningssektorn och HR-chefen för behandling. Essunga
kommun har som krav att medarbetare som ska arbeta inom äldreomsorgen eller
funktionshinderomsorgen ska behärska svenska språket i tal och skrift. Kommunen har en
rekryteringsprocess som syftar till att säkerställa att den som anställs har tillräckliga kunskaper
och kompetenser, såsom språkkunskaper, för att kunna utföra arbetet. Essunga kommun ansvarar
för att nyanställda, såväl vikarier som tillsvidareanställda, får introduktion så att de känner sig
trygga i sin yrkesroll. Kommunen är också ansvarig för att medarbetarna kontinuerligt får
utbildning, fortbildning och handledning. Motionen gällande språkkrav föreslås därför att avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Kristin Skogen (SD) yrkar bifall på motionen
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut.

l. Kristins Skogens yrkande om bifall på motionen
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Justerare
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 72, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
-Tjänsteskrivelse, 2020-04-08
- Protokollsutdrag § 111 , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14
- Motion angående språkkrav i vården, 2019-06-1 O
Beslutet ska skickas till
Motionsställaren
HR-chef

Justerare
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Dnr Ks 2020/141

Försäljning av industrifastighet Essunga Stallaholm 1:314
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Ger i uppdrag åt styrelsen för Stiftelsen Essunga Industrier att sälja fastighet Essunga Stallaholm
l :314 till Bala Fastighets AB (55925 I -7964) .

Deltar inte i beslutet
Maria Radivoi (S) och Joakim Svensson (S) deltar inte i beslutet på grund av eventuell
jävsituation.

Sammanfattning av ärendet
l fastigheten finns hyresgästen Bala Agr i AB (5564 79 - 61 09) och köparen övertar på
tillträdesdagen rollen som hyresvärd . Ärendebeskrivning Stiftelsen Essunga Industrier uthyr till
Bala Agri AB industribyggnaden om c:a 6800 m2 på fastigheten Essunga Stallaholm l :314 i
Nossebro. Avtalet innefattar rätt för hyresgästen att disponera industrilokaler med
personalutrymme och kontor samt till fastigheten tillhörig mark. Industrilokalerna hyrs ut att
användas till industri och lager.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 74, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
- Tjänsteskrivelse, 2020-04-16.
- Köpekontrakt gällande fastighet Essunga Stallaholm l :314 i Nossebro.

Beslutet ska skickas till
Handläggande tjänsteperson stiftelsen Essunga Industrier

Justerare
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Kommunstyrelsen
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Dnr Ks 20201109

Ägardirektiv Essunga Bostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Anta upprättat fårslag till ägardirektiv får Essungabostäder AB.
Uppdra till ombudet får kommunens aktier att rösta får att ägardirektivet antas på bolagstämma i
Essungabostäder AB.

Deltar inte i beslutet
Matia Radivoi (S) och Joakim Svensson (S) deltar inte i beslutet på grund av eventuell
jävsituation.
Sammanfattning av ärendet
Essunga bostäder AB är ett av k01mnunen helägt aktiebolag. Syftet med kommunens ägande av
bolaget är att skapa nytta får kommuninvånarna och bidra till kommunens utveckling.
K01mnunfullmäktige utövar den fonnella ägarstymingen av bolaget genom bolagsordning och
ägardirektiv. I ägardirektivet beskrivs k01mnunens målsättning med sitt ägande av bolaget,
uttryckt som uppdrag, mål och inriktning får bolaget.
Under ledning av k01mnunstyrelsens ordfårande och styrelseordfårande i Essungabostäder har en
arbetsgrupp med representanter från kommunledningen och Essungabostäders ledning arbetat
fram ett fårslag till ägardirektiv. Ägardirektivet ska underställas kommunfullmäktige får
antagande samt beslutas av bolagsstä1mna. Uppfåljning av ägardirektivet bör ske genom
ägardialog mellan k01mnunstyrelsen och styrelsen i Essungabostäder.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 75, K01mnunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04
-Tjänsteskrivelse 2020-04-23
- Ägardirektiv får Essungabostäder AB
Beslutet ska skickas till
Essungabostäder AB
K01mnundirektör
Ekonomichef

Justerare
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§ 75

Dnr Ks 2020/79

Remiss från Finansdepartementet (SOU 2020:8) starkare kommunermed kapacitet att klara välfärdsuppdraget
Kommunstyrelsens beslut
Yttra sig över Finansdepattementets remiss Starkare kommuner - med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) enligt bilagt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Essunga kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Finansdepattementets remiss Starkare
kommuner- med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) .
För att kommunerna ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har en kapacitet som står
i proportion till dels de uppgifter som ska utföras, dels till den service och välfärd som invånarna
har rätt till. Kommunerna ställs inför stora utmaningar, bland annat till följd av den demografiska
utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. En parlamentariskt sammansatt kommitte, den
så kallade kommunutredningen, har därför haft regeringens uppdrag att utarbeta en strategi får
att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.
Kommunutredningen överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen den 19 februari 2020 med
följande förslag:
~ Frivilliga kommunsammanslagningar för att stärka kommunernas drifts- och
utvecklingskapacitet Staten tar över skulder från kommuner som frivilligt genomför
kommunsammanläggningar.
~ En försöksverksamhet utreds där kommuner får ges undantag från bestämmelser i lag,
förordning eller myndighetsföreskrift
~ En kommundelegation inom regeringskansliet som genom landshövdingarna för dialog
med kommuner om strategisk samverkan och frivilliga sammanläggningar.
~ Godkännande av statsbidragsprincipen införs i syfte att staten primärt ska använda andra
sätt än riktade statsbidrag för att styra kommunernas verksamhet; samt
~ En bred översyn av utjämningssystemet
Kommunledningssektorn, genom kommundirektören, har arbetat fram ett förslag till yttrande
över remissen.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 77, Kommunstyrelsen arbetsutskott 2020-05-04
- Tjänsteskrivelse 2020-04-29
Justerare
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- Yttrande över finansdepartementets remiss Starkare kommuner- med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

Beslutet ska skickas till
Finansdepartementet

Justerare
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§ 76

Dnr Ks 2020/132

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

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

l

Justerare
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§ 77

Dnr Ks 2020/76

Instruktion till kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar instruktion för kommundirektör.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen står det att kommunstyrelsen ska fastställa hur kommundirektören ska leda
förvaltningen under kommunstyrelsen samt fastställa kommundirektörens övriga uppgifter
genom en instruktion. Syftet med instruktionen är att skapa ett bra samspel mellan de
förtroendevalda och kommundirektören.
Instruktionen har tagits fram i samråd med kommundirektören på dennes medarbetsamtal med
förhandlingsdelegationen den 18 maj 2020.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 7, Förhandlingsdelegationen 2020-03-17
- Instruktion kommundirektör

Beslutet ska skickas till
HR-chef

Justerare

~

l """'''"""""''

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Essunga kommun

§ 78

Sammanträdesdatum

2020-05-25

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 kottare beslutsvägar och snabbare handläggningen av utvalda ärenden enligt
delegationsordningen.
Beslut gjorda på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen enligt kommunallag (20 17:725)
7 kapitlet, 8 paragrafen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller
fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen åtet1a 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: 18 mars 2020-18 maj 2020 enligt kommunstyrelsens delegationsordning
punkt 2.1.3.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut avseende anstånd med betalning 2020-03-18-2020-05-15 , Lillemor Kullin
Beslutet ska skickas till
Ekonom ienheten

Justerare
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§ 79

Dn r Ks 2020/2

Delgivningar kommunstyrelsen 2020
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av meddelande som inkommit den 18 mars 2020 till och med 18 maj
2020 som förtecknas i protokoll.
Sammanfattning av ärendet
-Protokoll§§ 14-18 Stiftelsen Essunga Industrier 2020-03-09 (2020-03-27)
- EEST protokoll 2020-04-01
- Protokoll §§ 6-14, Räddningsnämnden 2020-04-02 (21 020-04-07)
- Bilagor till protokoll Räddningsnämnden 2020-04-02 (2020-04-07)
- Protokoll §§ 7-12, Förhandlingsdelegationen, 2020-03-17 (2020-04-09)
- EEST protokoll 2020-04-22
- Protokoll §§ 19-21 , Stiftelsen Essunga Industrier 2020-04-15 (2020-04-23)
-Protokoll §§ 1-13, Bolagsstämma 2020-04-22, Essunga Bostäder AB (2020-04-23)
- Protokoll §§ 1-1 O, Samordningsförbundet Västra Skaraborg, 200317 (2020-04-29)
- EEST protokoll 2020-05-13
- Protokoll Ksau 2020-05-04
-Protokoll §§ 16-22, Räddningsnämnden 2020-05-07 (2020-05-15)
-Protokoll§§ 14-22, RKHF Essunga Äldrebostäder, styrelsemöte nr 2-2020 (2020-04-24)

Justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

Essunga kommun

2020-05-25

§ 80

Dnr Ks 2020/4

Information 2020
Sammanfattning av ärendet
Information från kommunstyrelsens ordförande
Postnord
Räddningstjänsten
V6 samordningsledare anställd.
Detaljplan Fåglum
Nossebraföretagarnas förening

Information från kommundirektör
Covid- 19
Nassebrobadet
Övrigt
Information om föreningsbidrag januari-april 2020
Information om kollektivtrafiken from I 5 juni
Meddelande
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson och kom mundirektör An na Liedholm har
Skickat ut information till kommuninvånarna i form av brev. Kostnaden får utsk icket uppgår till
5420,73 kronor och är inte budgeterad . Kostnaden kommer att belasta utvecklingskontot
Underlag
Information om föreningsbidrag

Justerare
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