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e SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Ärendelista 

Paragraf Ärende Diarienummer Sida 

§ 30 Information 2021 Ks 2021/1 

§ 31 Kalendarium 2021 Ks 2021/3 

§ 32 Neddragningar nät-trafik Trafikplan 2022 Ks 2021/41 

§ 33 Arbetsmiljöåret 2020 Ks 2021/77 

§ 34 Politisk organisation Ks 2019/216 

§ 35 Kultur- och fritidsstipendiater 2020 Ks 2021/54 

§ 36 Motion från Sverigedemokraterna (SD) gällande Ks 2019/261 
tiillgänglighetsbidrag 

§ 37 Motion från Sverigedemokraterna angående förslag Ks 2020/261 
gällande regler kring ekonomiskt bistånd. 

§ 38 Årsredovisning, kommunstyrelsen 2020 Ks 2021/69 

§ 39 Årsredovisning, Essunga kommun 2020 Ks 2021/70 

§ 40 Årsredovisning Essunga Bostäder AB, 2020 Ks 2021/79 

§ 41 Årsredovisning Stiftelsen Essunga industrier, 2020 Ks 2021/80 

§ 42 Årsredovisning 2020 Göliska IT Ks 2021/66 

§ 43 Verksamhetsberättelse 2020 Räddningsnämnden Ks 2021/49 

§ 44 Kommunstyrelsens årliga prövning av den Ks 2021/39 
kommunalrättsliga lagligheten av verksamheten i 
kommunens hel- och delägda aktiebolag, 2020 

§ 45 Ombudgeteringar och tilläggsanslag investeringar, 2021 Ks 2021/71 

§ 46 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2021 Ks 2021/72 

§ 47 Medborgarförslag angående miljön i området Ks 2020/159 
Stallabäcken. 

§ 48 Medborgarförslag kring att göra grönområde Ks 2020/171 
attraktivare i Jonslund 

§ 49 Samverkan avfallshantering Essunga kommun Ks 2021/78 

§ 50 Ti Iläggsuppdrag färdtj änstreglementet Ks 2021/56 

§ 51 Remiss - Fördjupad översiktsplan Vårgårda tätot-t - Ks 2021/46 
Samråd 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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e SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§ 52 Remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Ks 2020/305 
Götalands län 

§ 53 Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan , Ks 2020/279 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 

§ 54 Trafikverkets revidering av riksintressen för Ks 2021/61 
kommunikationer 

§ 55 Anläggningsarrende för del av Främmestad 1 :89 Ks 2021/104 

§ 56 Införande av Microsoft 365, Essunga kommun och Ks 2021/68 
Essunga Bostäder AB 

§ 57 Medfinansiering Leader NV Skaraborg 2021-2022 samt Ks 2021/60 
uppstart strategiarbete 

§ 58 Samverkan för barn och ungas hälsa Ks 2021/99 

§ 59 Revidering av kommunstyrelsens reglemente på grund Ks 2021/100 
av föreskrifter enligt pandemi lag och 
begränsningsförordning 

§ 60 Delgivningar Ks 2021 Ks 2021/4 

§ 61 Delegationsbeslut 2021 Ks 2021/2 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Essunga kommun 

§ 30 

Information 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

-EEST 
- Riksbyggen 
- Räddningsnämnden 

Information från NTF 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Diarienummer Ks 2021/1 

Petra Hansson, NTF informerar om nollvisionen för förtroendevalda, trafiksäkerhet för politiker. 

Information från samhällsbyggnadschef 
Cecilia Tro lin, sammahällsbyggnadschef informerar om omorganisationen på 
samhällsbyggnadsavdelningen. 

Justerare 
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9 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§ 31 Diarienummer Ks 2021/3 

Kalendarium 2021 

Sammanfattning 

Östra Hälso och sjukvårdsnämndens dialogmöte den 3 juni 

Kommunstyrelsen bestämmer att utbildningsnämndens och socialnämndens arbetsutskotts 
oppositionsledamot får delta på Östra Hälso och sjukvårdsnämndens sammanträde den 3 juni 
med rätt till arvode. De förtroendevalda som har bjudits in till det möte är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, ordförande i utbildningsnämnden och ordförande i socialnämnden. 
Anmälningsdatum är 31 mars. 

Senast den 30 april vill ordförande att ledamöterna lämnar frågor som ni vill spela in till 
dialogmötet den 3 juni. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Essunga kommun 

§ 32 

Neddragningar närtrafik Trafikplan 2022 

Sammanfattning av ärendet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Diarienummer Ks 2021/41 

Sanna Fransson, samhällsbyggnadskoordinator informerar i ärendet. På grund av den pandemi 
som råder så har resandet minskat med kollektivtrafiken, och Västtrafik har fått en kraftig 
intäktsminskning under 2020. Västtrafik har därför aviserat besparingar för trafikplan 2022 och 
gett förslag på neddragningar på både stadstrafik och linjetrafik samt nättrafik med en inriktning 
på utglesning i kvälls-, helg- och somma1trafik. I Essunga kommun görs nedanstående 
neddragningar på närtrafiken helg och natt som gäller från dec 2021. 

Nättrafik som försvinner: 

Lördagar 

00:00 - 01 :00 (Natt mot både lördag och söndag) 

09:30-10:30 

12:30-13 :30 

15 :00-16:00 

18:00-19:00 

21 :00-22 :00 

Kott bakgrund till den nättrafik som försvinner: Alla kommuner inom Västtrafiks område har ett 
grundutbud för Närtrafik som regionen finansierar. Innan skatteväxlingen om ansvaret för 
kollektivtrafiken skedde 2012, så hade 14 kommuner däribland Essunga, dessutom utöver 
grundutbudet ett varierat utbud av Närtrafik på natt och helg. Det har fo1tsättningsvis bekostats 
av regionen. I samband med besparingarna kommer den helg- och nattrafik som är utöver 
grundutbudet att dras in, om kommunen inte väljer att göra tillköp på dessa turer. 

Det har gjo1ts totalt lOst resor i tidsintervall utanför grundutbud under 2019. Vilket motsvarar 5 
% av Essungas totala andel resor med nät-trafiken per veckodag. Kalkylen nedan redovisar en 
kostnad för ett eventuellt tillköp och är beräknad utifrån att det görs 1 Ost resor per år. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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e SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Inför varje trafikår fastställer Västtrafik en budget för kommande år utifrån tidigare års utfall . 

Beräknad nettokostnad 

Beräknat antal resor 

Direkta trafikkostnader 

10 resor per år 

290 kr per resa (bedömd snittkostnad per 

resa) 

Beställning, drift & adm 47 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa) 

Beräknade biljettintäkter 40 kr per resa (fast intäkt per resenär) 

Underhåll av tillköpsunika hållplatser xx kr per hållplats (fast intäkt per hållplats) 

Administrationskostnad Fast avgift per år 

Total beräknad nettokostnad 

Belopp per år 

Västtrafik behöver ha ett beslut om tillköp av den närtrafik som dras in senast 2021-08-31. 

2 900 kr 

470 kr 

- 400 kr 

0 kr 

6 000 kr 

8 970 kr 

Till kommunstyrelsens sammanträde den 29 mars får samhällsbyggnadskoordinator uppdrag att 
komplettera informationen kring administrativa kostnader för tillköp av närtrafik. 

Underlag 

- Närtrafik på helger - underlag till kommuner i Skaraborg 2021-01-15 
- Tjänsteskrivelse, Neddragningar närtrafik, Trafikplan 2022, 2021-02-12 

Skickas till 

- Samhällsbyggnadschef 
- Samhällsbyggnadskoordinator 

Justerare 
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Essunga kommun 

§ 33 

Arbetsmiljöåret 2020 

Sammanfattning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Diarienummer Ks 2021/77 

HR-chef Sofia Svensson redogör för arbetsmiljöåret 2020 i Essunga kommun. 

Justerare 
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I 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§ 34 Diarienummer Ks 2019/216 

Politisk organisation 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Antal fullmäktigeledarmöten blir oförändrat 31 

Ha kvar nuvarande politisk organisation enligt förslaget nedan. 

Varje nämnd ansvarar för sitt eget arbete och organisation så som utskott, beredningar eller 
liknande, tillfälliga så väl som fasta . 

Kommunstyrelsen beslutar 

Kommunledningssektor får i uppdrag att ta fram förslag till en ny uppdragsbeskrivning för 
förhandlingsdelegationen. 

Sammanfattning av ärendet 

På förhandlingsdelegationens sammanträde 2020-10-14 § 22 diskuterades den politiska 
organisationen. Förhandlingsdelegationen är överens om att behålla nuvarande politisk 
organisation med styrelse och nämnder. Kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden 
och bygg- och miljönämnden behöver ligga på samma nivå. Diskussion fördes kring att 
kommunfullmäktige behöver vitaliseras och att man behöver se över om antalet platser i 
kommunfullmäktige ska dras ner. 

På samma möte, 2020-10-14 § 22, togs diskussion upp att inrätta ett kultur- och fritidsutskott 
under kommunstyrelsen. Förhandlingsdelegationen vill göra en översyn av utskottens roller. 
Vilka funktioner dessa ska ha beredande, beslutande eller båda. Förhandlingsdelegationen vill att 
antalet platser i nämnder/styrelser och utskott behålls oförändrat. 

På förhandlingsdelegationens sammanträde 2020-12-0 l redogör kommundirektör Anna 
Liedholm för hur det kommer att bli om man skulle ändra på antalet mandat/ledamöter i 
kommunfullmäktige. Utifrån informationen ser förhandlingsdelegationen en risk med att färre 

ledamöter i kommunfullmäktige skapar en stor obalans mellan nämnderna och 
kommunfullmäktige . Informationen visar också enligt ledamöterna att de argument för varför 
man ska dra ner antalet ledamöter inte håller. I jämförelse med andra kommuner i samma 
befolkningsstorlek visar på liknande nivå som Essunga kommun. Utifrån denna analys blir 
förhandlingsdelegationens förslag att kommunen ligger kvar på samma antal ledamöter (31) i 

kommunfullmäktige. 

Justerare 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Frågan om överförmyndarverksamheten kartläggs och vi avvaktar information från samverkan 
inom V6 kring hur detta samarbete ska fortsätta. Oavsett vilken väg man väljer måste frågan 
lösas . Om vi ligger kvar i nuvarande modell måste vi ändra i reglemente/delegationsordning. 

Krisledningsnämnden hanteras utifrån att den endast aktiveras vid kris. 
Förhandlingsdelegationens förslag är att den därför inte finns med i den ordinarie 
organisationsbilden. 

På samma möte, 2020-12-01 § 27, förs diskussion kring fördelar och nackdelar med att införa ett 
kultur- och fritidsutskott. l diskussionen lyftes även tanken på att man istället skulle kunna ha en 
fullmäktigeberedning som har fokus på visionsarbete. 

På förhandlingsdelegationens sammanträde 2021 -02-02 fördes diskussion i ärendet. 
Kommunledningssektor får i uppdrag att ta fram ett underlag som ska skickas ut till 
partigrupperna för diskussion. Underlaget ska innehålla PM, översyn politisk organisation, 
210131 , samt en organisationsbild. 

På förhandlingsdelegationens sammanträde 2021-03-09 fördes diskussion kring att 
kommunfullmäktige behöver vitaliseras och att man behöver se över antalet platser. 
Kommunfullmäktiges uppgifter och arbetsformer regleras i kommunallagen kap.5. 
Kommunfullmäktige bestämmer antalet ledamöter inför va1je mandatperiod till ett udda tal minst 
21 , ersättare ska utgöra en viss andel , dock högst hälften av det antal platser partiet erhåller i val. 

Efter noggrann genomlysning anser förhandlingsdelegationen att 31 ledamöter är det mest 
demokratiska antalet att spegla valresultatet. Flera i storlek jämförbara kommuner har 31 
ledamöter eller fler. 

Hur kan vi göra det politiska uppdraget mer intressant, hur kan vi stärka helhetssyn på 
verksamhet och ekonomi, hur kan vi stärka fullmäktige som uppdragsgivare? Det saknas 
evidensbaserade fakta för att föredra det ena framför det andra, nämnder kontra utskott. För 
Essungas del skulle utskott troligen medföra färre förtroendevalda, ökade krav på politiker med 
mer tidsåtgång som följd , fler beslut på tjänstemannanivå, maktkoncentration till ett fåtal 
politiker, mer fokus på långsiktiga och visionära frågor. 

Med detta som grund föreslår förhandlingsdelegationen att nuvarande nämndsorganisation 
behålls enligt skiss nedan. 

Juste rare 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Kommunens organisation 

v.111>crcdlllll9 S (5) 

Valnämnd S (S> 

Revision S 

____ j__ -

lhbiklning,wkrn, Kommunlir.-dning,· 
.. kto, 

Ess.uni),' no s.Hi dtr I\O 
I s 1;i , 

Stiftelsen Essunga 
Ind ustrier 5 (!>) 

Kommunalförbundet 
GöUska IT 1 (1 I 

R3ddningsnilmndcn 
V5stra Sku rnborg 1 (I) 

Ovc-rförmynd;,rn5mnd 

Socii'il ,cktor 

Varje nämnd har inom sig rätt att inrätta olika organ som utskott, beredningar och råd, fasta över 
✓ 

tid respektive tillfälliga för en viss fråga. Dessa kan besluta på nämndens vägnar med undantag 
av vissa ärenden som redovisas i kommunallagen. I nuvarande politisk organisation ingår 4 
utskott med vardera 3 ledamöter respektive 3 ersättare, arbetsutskott under utbildningsnämnd 
och socialnämnd samt arbetsutskott och förhandlingsdelegation under kommunstyrelsen. 

Besluts underlag 

- PM översyn politisk organisation, 2021-02-01 
- Protokollsutdrag § 1, förhandlingsdelegationen 2021-02-02 Politisk organisation 
- Utskick till politiken för yttrande - Översyn politisk organisation 
- Svar från Kristdemokraterna till översyn av politisk organisation i Essunga kommun, 2021-03-
01 
- Svar från Sverigedemokraterna till översyn av politisk organisation i Essunga kommun, 2021-
03-01 
- Svar från Centerpartiet till översyn av politisk organisation i Essunga kommun, 2021 -03-02 
- Svar från Miljöpattiet till översyn av politisk organisation i Essunga kommun, 2021-03 -02 

Beslutet ska skickas till 

Komm unledningssektorn 

Juste rare 
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I 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

§ 36 Diarienummer Ks 2019/261 

Motion från Sverigedemokraterna (SD) gällande tiillgänglighetsbidrag 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

Komm unful I mäktige bes I utar 

Besvarar motionen med hänvisning till vad som nedan redovisas i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kristin Skogen (SD) och Niclas Skogen (SD), inkom 2019-09-20 med en motion där de vill att 
kommunen inför ett tillgänglighetsbidrag som ger föreningar och organisationer möjlighet att 
söka ett bidrag för åtgärder som bidrar till att kommuninvånare får mer jämlika förutsättningar 
och rättigheter kring tillgänglighet. 

Essunga kommun vill genom bidragsstöd till föreningar och organisationer skapa förutsättningar 
för ett öppet, och aktivt föreningsliv. Essunga kommun antog 2016 riktlinjer som gäller för 
bidrag till organisationer och föreningar. Därtill finns ett dokument som antogs 2014 som anger 
de bidragsnivåer som gäller för respektive bidrag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i 2020-09-14 § 97, att ge kommunledningssektorn i 
uppdrag att se över regelverket för bidrag till föreningar och organisationer. Syftet med 
översynen är att se över och, om behov föreligger, föreslå förändringar av regelverket samt 
bidragsnivåerna. 

Motionens intentioner kommer att tas med i beaktande vid denna översyn. 

Besluts underlag 

- Protokollsutdrag § 40, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15 
- Tjänsteskrivelse, 2021-02-25 
- Motion Sverigedemokraterna, 2019-10-08 
- Protokollsutdrag§ 115, Kommunfullmäktige, 2019-10-21 
- Protokollsutdrag § 8, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-01-08 

Beslutet ska skickas till 

Sverigedemokraterna (SD) 

Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§ 37 Diarienummer Ks 2020/261 

Motion från Sverigedemokraterna angående förslag gällande regler 
kring ekonomiskt bistånd. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Avslå motionen med hänvisning till vad som redovisas i sammanfattningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kristin Skogen (SD) inkom 2020-09-30 med en motion med förslag om att socialnämnden bör 
implementerar att den som söker ekonomiskt bistånd inom 48 timmar ska befinna sig i någon 
form av sysselsättning, med vissa undantag. Går inte individen med på detta, så beviljas inget 
bistånd. 

Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande. Nämnden har i sitt yttrande från 2021-03-
17 § 17, uttalat att förslaget i motionen stämmer överens med det arbetssätt som socialnämnden 
har lagt fast i Riktlinje Rätt försörjning. Nämnden betonar att enheten för arbete och 
sysselsättning idag inte har de ekonomiska eller organisatoriska förutsättningar som krävs för att 
det ska vara möjligt för alla som söker ekonomiskt bistånd att inom 48 timmar befinna sig i 
någon form av sysselsättning. 

Kommunstyrelsen föreslås ansluta sig till socialnämndens yttrande och föreslår därför att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Besluts underlag 

- Tjänsteskrivelse 2021-03-21 
- Protokollsutdrag § 17, Socialnämnden 2021-03-17 
- Riktlinje rätt försötjning, 2020-02-25 
- Missiv, 2020-12-14 
- Protokollsutdrag § 73 , Kommunfullmäktige 2020-10-19 
- Motion från Sverigedemokraterna angående förslag gällande regler kring ekonomiskt bistånd, 
2020-09-30 

Beslutet ska skickas till 

Motionsinlämnaren 

Justerare 
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Essunga kommun 

§ 38 

Årsredovisning, kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Diarienummer Ks 2021/69 

Godkänna kommunstyrelsens årsredovisning 2020 med tillägget att åtgärder som har vidtagits 
för uttag av semesterdagar enligt internkontrollplanen ska läggas till. 

Sammanfattning av ärendet 

Coronapandemin har under 2020 påverkat kommunledningssektorn på många sätt. Vissa 
utvecklingsfrågor har fått sättas på paus, medan andra har kunnat fo11gå. En stor del av sektorns 
arbete har fått utföras på distans. Trots påverkan av pandemin har kommunstyrelsen ändå klarat 
av att nå upp till de flesta av de uppsatta målen. 

I juni 2020 inrättades ett kommungemensamt kommunkansli. Ett nytt lednings- och styrsystem 
har upprättats och beslutats i kommunfullmäktige. Upphandling tjänstekoncession av 
Nossebrobadet med camping genomfördes under hösten. Ny samhällsbyggnadschef har 
rekryterats och tillträdde i januari 2021. Kommunfullmäktige fattade under hösten beslut om att 
överföra ansvaret för kultur- och fritid från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Syftet 
med förändringen är att samla ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna till en nämnd. 

Kommunstyrelsen redovisar ett resultat som är en miljon kronor bättre än vad som har 
budgeterats. Den positiva avvikelsen innefattar både positiva och negativa intäkts- och 
kostnadsutfall. De större avvikelserna består av att kommunstyrelsen har tagit höjd för förlust i 
pågående va-tvist och efterföljande regresskrav på 1,325 miljoner kronor och kommunens 
fordringar på tidigare entreprenör på Nossebrobadet på 0,2 miljoner kronor. Uteblivna intäkter 
på grund av inställda marknader uppgår till 0,8 miljoner kronor. 

Positiva avvikelser beror därutöver på vakanser, lågt nyttjande av färdtjänst och att budgeterade 
utvecklingsmedel inte har kunnat nyttjas . 

Ej utnyttjade utvecklingsmedel , lågt nyttjande av färdtjänst och inställda marknader är direkt 
hänförliga till den rådande Corona pandemin. 

Den interna kontrollen visar på bristfällig efterlevnad vad gäller de bestämmelser och riktlinjer 
som gäller för direktupphandling. Under hösten har kommunledningssektorn arbetat fram nya 
riktlinjer för direktupphandling. 

På kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-29 § 38 fördes diskussion i ärendet. 
Kommunstyrelsens ledamöter enades om att godkänna kommunstyrelsens årsredovisning 2020 
med tillägget att åtgärder som har vidtagits för uttag av semesterdagar enligt internkontroll planen 
ska läggas till. På sammanträdet lyftes också att förvaltningen får i uppdrag att ändra två 
redaktionella korrigeringar i dokumentet. 

Justerare 
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9 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Besluts underlag 

- Protokollsutdrag § 31 , kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15 
- Tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
- Kommunstyrelsens årsredovisning, 2021-03-01 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomichef 

Justerare 
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e SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

§ 39 Diarienummer Ks 2021/70 

Årsredovisning, Essunga kommun 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna Essunga kommuns årsredovisning 2020 (med korrigeringar enligt nedan), och lägga 
den till handlingarna. 

Bevilja kommunstyrelsen, nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet för 

2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens årsredovisning innehåller en förvaltningsberättelse med bland annat avstämning av 
finansiella mål och mål för verksamheterna, ekonomisk redovisning samt nämndernas, bolagens 
och stiftelsernas förvaltningsberättelser. Syftet med årsredovisningen är att ge en god 
information om det gångna årets verksamhet och ekonomi. 

På kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-29 diskuterades ärendet. Förvaltningen får utifrån 
de beslut kommunstyrelsen och utbildningsnämnden tagit kring respektive nämnds 
årsredovisning 2020 göra korrigeringar i Essunga kommuns årsredovisning 2020. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 32, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15 
- Tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
- Årsredovisning Essunga kommun, 2021-03-01 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomichef 

Justerare 
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e 
Essunga kommun 

§ 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021 -03-29 

Diarienummer Ks 2021 /79 

Årsredovisning Essunga Bostäder AB, 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna årsredov isningen 2020 för Essunga Bostäder AB och lägga den till handlingarna. 

Bemyndi ga och uppdra åt det av kommunfullmäktige va lda ombudet att: 

Rösta fö r fa stställe lse av den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkninge n i 
Essunga Bostäder AB. 

Rösta fö r di sposition av Essunga Bostäders ABs resultat enli gt den faststä llda 
ba lansräkningen. 

Rösta fö r ansvarsfrih et fö r styre lse ledamöterna och den verkställande di rektören. 

Fatta öv ri ga för bolagsstämmans genomförande nödvändi ga bes lut. 

Sammanfattning av ärendet 

Essunga Bostäder AB uppförde under 2020 ett så kallat SABO Kombohus. Fastigheten 
färdigställdes i oktober 2020 och är ett 65+ boende, vilket innebär att för att kunna hyra en 
lägenhet i fastigheten måste den som står på hyreskontraktet vara 65 år eller äldre. r början av 
2020, närmare bestämt 5 januari drabbades bolaget av en väsentlig händelse i form av brand, i 
fastighet Kajan 13 med adress Spannmålsgatan 5A-B i Nossebro. Samtliga hyresgäster i de 13 
lägenheterna kunde evakueras snabbt och effektivt. I samband med förändringar inom 
Samhällsbyggnadssektorn, så övergick ett större fastighetsägareansvar gällande kommunala 
fastigheter till Essunga Bostäder AB. Essunga kommun har i sin ägarroll tagit fram samt beslutat 
om nytt ägardirektiv för Essunga Bostäder AB. En delegation från bolaget har medverkat i 
framtagandet. Styrelsen har arbetat fram och antaget en ny affärs plan för åren 2021 - 2023. 

Bolaget redovisar ett negativt resultat på 9, 1 miljoner kronor. Bolagets nettoomsättning har ökat 
med knappt 8 miljoner kronor men i och med att bolaget redovisar enligt K3 fick fastighet 
skrivas ned med 14, 7 miljoner vilket påverkar resultatet negativt. 

Besluts underlag 

- Tjänsteskrivelse, 2021-03-29 
- Protokollsutdrag § 33 , Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15 
- Tjänsteskrivelse, 2021-03-03 
- Årsredovisning Essunga Bostäder AB, 2020 
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Essunga kommun 

Beslutet ska skickas till 

Essunga Bostäder AB 

Justerare 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

I Utdragsbesty,kaede 



I 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§ 41 Diarienummer Ks 2021/80 

Årsredovisning Stiftelsen Essunga industrier, 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna Stiftelsen Essunga industriers årsredovisning för 2020 och lägga den till handlingarna. 

De enskilda ledamöterna och styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen har till ändamål att inom Essunga kommun tillhandahålla lokaler för industri
produktion, handel och hantverk. Stiftelsen har därvid att aktivt arbeta för att nya arbetstillfällen 
tillförs kommunen samt skapa goda förutsättningar för att befintliga arbeten kan bibehållas. 
Stiftelsen får ej driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenliga med Kommunallagens 
regler om kommunal kompetens. 

Verksamhet 

Stiftelsen har L111der året ägt och förvaltat fastigheten Essunga Stallaholm 1 :314. 
Industribyggnaden, med en ursprunglig lokalyta om ca 5400 m2, uppfördes 1994--95. 
Tillbyggnad skedde 2008 med en måleridel om ca 1300 m2, vilket gav en total byggnadsyta om 
ca 6700 m2. 

Stiftelsen har haft ett hyresavtal med företaget Bala Agri AB under ett antal år, vilket sades upp 
under hösten 2019 för omförhandling alternativt försäljning. Det framkom efter dialog med 
befintlig hyresgäst att det från deras sida fanns en vilja att köpa aktuell fastighet. Efter värdering 
och några sittningar vid förhandlingsbordet kunde försäljning slutföras per den 16 juli 2020, med 
Bala Fastighet AB som köpare. 

Med anledning av försäljningen påbörjade styrelsen diskussioner under hösten 2020, kring 
framtida planer som skulle kunna verkställas under 2021. 

Det ekonomiska utfallet visar på en vinst med 4 673 tkr (få vinst med 267 tkr). Vid fastighetens 
försäljning löstes lånen och stiftelsens checkkredit avslutades. Styrelsen har lagt en finansstrategi 
för verksamhetsåret 2021 . 

Besluts underlag 

- Tjänsteskrivelse 2021-03-29 
- Protokollsutdrag § 34, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021 -03- 15 
- Tjänsteskrivelse 2021-03-03 
- Årsredovisning Stiftelsen Essunga industrier 2020 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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e 
Essunga kommun 

Beslutet ska skickas till 

Essunga bostäder AB 

Justerare 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-03-29 
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e SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§ 42 Diarienummer Ks 2021/66 

Årsredovisning 2020 Göliska IT 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna Göliska IT:s årsredovisning för 2020 och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Göliska IT ägs av Essunga, Götene, Lidköping, Skara, Grästorp och 
Vara kommuner. Ägarandelen för Essunga kommun 2020 är 7,4 procent och aktuell 
fördelningsnyckel är 5, 7 procent. 

Göliska IT levererar IT-drift till de sex kommunerna och flertalet kommunala bolag utifrån ett 
gemensamt IT-avtal. Verksamheten bedrivs som kommunalförbund, där medlemmarna enligt 
förbundsordningen har en ägarandel som motsvarar den relativa omfattningen kommunen köper 
verksamhet av förbundet. 

Viktiga händelser under året 

Under året har en utredning genomfötts gällande styrformer och samverkansgrupper för 
kommunalförbundet. Utredningen resulterad i en rapport med förslag på hur vi tillsammans kan 
förbättra styrning och samarbete. Två nya grupperingar ska sjösättas under 2021 

• Medlemssamråd Göliska IT 
• Strategisk beställargrupp 

Göliska står numer som avtalstecknare för de större verksamhetssystemen som upphandlas inom 
V6-kommunerna. Det innebär en förenklad hantering för både kunder och leverantör och innebär 
sänkta tjänstepriser. Inför budget 2021 minskar kommunernas kostnader med cirka 500 tusen 
kronor per år 
Årets resultat uppgår till 2,4 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på ökade 
intäkter och relativt låga personalkostnader. 
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Essunga kommun 

Besluts underlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

- Protokollsutdrag § 35, Kommunstyrelses arbetsutskott 2021-03-15 
- Tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
- Justerat Sammanträdesprotokoll Direktionen Göliska IT 2021-02-12 
- Årsredovisning Göliska 2020 
- Granskningsrappo1i årsredovisning 2020 Göliska IT 
- Revisionsberättelse 2020 Göliska IT 

Beslutet ska skickas till 

Göliska IT 

Justerare 
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9 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§ 43 Diarienummer Ks 2021/49 

Verksamhetsberättelse 2020 Räddningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna Räddningsnämndens verksamhetsberättelse för 2020 och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningsnämnden är Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kommuners gemensamma organ 
för uppgifter som gäller räddningstjänst, skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser 
enligt lagen om skydd mot olyckor samt de uppgifter i övrigt som enligt lag skall fullgöras av 
den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten . 

Nämndens uppdrag och verksamhet 

• Räddningstjänst 
• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
• Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara 
• Rådgivning, information och brandskyddsutbildning 
• Sotning och brandskyddskontroll 
• Från och med 2016-07-01 arbete med säkerhetssamordning och krishantering 

Viktiga händelser under året 

• Stor påverkan på myndighetsutövning, extern utbildning mm på grund av 
Coronapandemin 

• Räddningschef Fredrik Linusson slutade sin tjänst, Tf Räddningschef Joakim Ramåker 
• Ny lagstiftning, Lagen om skydd mot olyckor antogs 2020-10-21 och leder till att ta fram 

ett nytt handlingsprogram 
• Pfas problematiken orsakat av övning med skum vid våra brandstationer är nu ett faktum. 

Förslag att mäta vid alla RYS stationer, vatje kommun får ansvar för arbetet i sin 
kommun. 

Ny brandstation i K vämun togs i drift 

Det ekonomiska resultatet för Räddningsnämnden visar ett underskott på knappt 400 tusen 
kronor. Den främsta orsaken till underskottet är minskade intäkter då externa utbildningar, 
myndighetsutövning med mera har fått ställas in på grund av Coronapandemin. 

Justerare 
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e SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Besluts underlag 

- Protokollsutdrag § 36, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-15 
- Tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
- Protokollsutdrag § 2, Räddningsnämnden, 2021-02-04 
- Verksamhetsberättelse 2020 Räddningsnämnd 

Beslutet ska skickas till 

Räddningsnämnden 

Justerare 
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9 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

§44 Diarienummer Ks 2021/39 

Kommunstyrelsens årliga prövning av den kommunalrättsliga 
lagligheten av verksamheten i kommunens hel- och delägda 
aktiebolag, 2020 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna kommunens hel- och delägda bolags uttalanden beträffande den verksamhet som har 
bedrivits i bolagen under 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallag (2017:725), kap 13 1 § har va1je medlem av en kommun eller region rätt att 
få lagligheten av kommunens eller regionens beslut prövad genom att överklaga beslutet till 
förvaltningsrätten. 

Kommunstyrelsen har en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen. Den 
förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva 
om verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utfötts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska 
den lämna förslag till fullmäktige om så kallade nödvändiga åtgärder. 

De bolag som har lämnat in uttalanden om sina verksamheter är Kommunassurans Syd 
försäkrings AB och Essunga bostäder AB. 

Besluts underlag 

- Protokollsutdrag § 37, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15 
- Tjänsteskrivelse 2021-02-26 
- Uttalande om kommunassurans styrelse inför kommunens prövning av ändamål 
- Essunga Bostäder AB:s uttalande om bolagets verksamhet 2020 

Beslutet ska skickas till 

- Kommundirektör 
- Ekonomichef 
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9 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§ 45 Diarienummer Ks 2021/71 

Ombudgeteringar och tilläggsanslag investeringar, 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna bifogat underlag för ombudgetering av investeringar från år 2020 till år 2021 

Godkänna bifogat underlag för tilläggsanslag investeringar år 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunens totalt planerade investeringar på 37 714 000 kronor år 2020, föreslås 11 269 000 
kronor ombudgeteras till år 2021. Orsak till föreslagna ombudgeteringar är, senarelagda projekt 
och fakturor som betalats först under år 2021. 

Vidare finns förslag på tilläggsanslag på motsvarande 575 000 kronor. Tilläggsanslagen avser 
inventarier till badverksamheten 300 000 kronor och ombyggnation av kommunhuset där 
fakturor som avser december 2020 har betalats i januari 2021, 275 000 kronor 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 38, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15 
- Tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
- Bilaga, Förslag till om budgetering och tilläggsanslag investeringar 2021-03-04 

Beslutet ska skickas till 

- Ekonomichef 
- Samhällsbyggnadschef 
- Kultur- och fritidschef 

Justerare 
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e SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

§46 Diarienummer Ks 2021/72 

lnternkontrollplan kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta internkontrollplan 2021 med tillägg i kontrollplanen att åtgärder ska följas upp 
kontinuerligt under året och redovisning av aktiviteter och åtgärder ska ske till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen anger att det är respektive nämnd som har ansvaret för den interna kontrollen 
inom sitt verksamhetsområde. Intern kontroll handlar om att uppmärksamma risker i 
verksamheterna och att förebygga dem. Intern kontrollen är ett verktyg för politiken att få en 
djupare inblick av arbetsrutiner och processer i verksamheterna samt att kontrollera dem. 
Nämnderna ska årligen identifiera och analysera risker i den egna verksamheten och varje år 
antas en plan, som är basera på genomförd riskanalys 

De områden som har bedömts vara relevanta att föija upp under 2021 är: 

• Uttag av semesterdagar 
• Direktupphandling - följa upp att otillåtna direktupphandlingar inte sker 

På kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-29 § 46 fördes diskussion i ärendet. 
Kommunstyrelsens ledamöter enades om att anta internkontrollplan 2021 med tillägg i 
kontrollplanen att åtgärder ska följas upp kontinuerligt under året och redovisning av aktiviteter 
och åtgärder ska ske till kommunstyrelsen. 

Besluts underlag 

- Protokollsutdrag § 39, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15 
- Tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
- Förslag intern kontrollplan 2021 

Beslutet ska skickas till 

- HR-enheten 

- Ekonomienheten 
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I 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§ 47 Diarienummer Ks 2020/159 

Medborgarförslag angående miljön i området Stallabäcken. 

Kommunstyrelsen beslutar 

Besvara medborgarförslaget enligt nedan. 

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Svantesson har inkommit med ett medborgarförslag, 2020-05-04, där han vill att miljön i 
området vid Stallabäckens dalgång återställs till ursprungligt skick då hälsostigen går där samt 
att gräva ur i Stallabäcken och städa upp i dalgången. Detta för att öka profilen och miljön för 
kommunen. 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15, § 53 , beslutade kommunfullmäktige att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsens för beredning och beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att överlämna ärendet till kommunledningssektor för 
beredning av ärendet. 

Kommunledningssektorn, genom samhällsbyggnadsenheten, har påbörjat genomförandet av 
detaljplan för bostäder vid Stallabäcken. I samband med att kommunen genomför detaljplanen 
återställer kommunen miljön vid hälsostigen genom att ta bort träd och sly. Utredning av 
åtgärder i Stallabäcken kommer att ske i samband med genomförandet av detaljplan för bostäder 
vid Stallabäcken för att sammanväga konsekvenserna av exploateringen och de skötselåtgärder 
som behöver göras. 

Besluts underlag 

- Protokollsutdrag § 29, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-15 
- Tjänsteskrivelse, 2020-02-04 
- Protokollsutdrag § 85 , Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-08-17 
- Protokollsutdrag § 53 , Kommunfullmäktige, 2020-06-15 
- Medborgarförslag, 2020-05-04 

Beslutet ska skickas till 

- Samhällsbyggnadskoordinator 
- Samhällsbyggnadschef 

Justerare 
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9 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§48 Diarienummer Ks 2020/171 

Medborgarförslag kring att göra grönområde attraktivare i Jonslund 

Kommunstyrelsen beslutar 

Besvara medborgarförslaget enligt nedan. 

Sammanfattning av ärendet 

Johanna och P-G Lunden har inkommit med ett medborgarförslag, 2020-05-23, där de vill öka 
attraktiviteten ännu mer i Jonslund med relativt små medel genom att den obearbetade ytan 
mellan Rönnvägen och "stora vägen" får en liknande hantering som marken runt busshållplatsen 
(med den fina björksamlingen) . 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15, § 55 , beslutade kommunfullmäktige att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsens för beredning och beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att överlämna ärendet till kommunledningssektor för 
beredning av ärendet. 

Kommunledningssektorn, genom samhällsbyggnadsenheten, har utrett frågan och slagit fast att 
det inte finns utrymme i budget för 2021 att göra de åtgärder som medborgarförslaget syftar till. 
Samhällsbyggnadsenheten ska under 2021 påböija arbetet med att ta fram en fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för Jonslund och medborgarförslaget kommer att hanteras som en del i den 
kommande fördjupade översiktsplanen. 

Besluts underlag 

- Protokollsutdrag § 30, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15 
- Tjänsteskrivelse, 2020-02-24 
- Protokollsutdrag § 87, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-08-17 
- Protokollsutdrag§ 55 , Kommunfullmäktige, 2020-06-15 
- Medborgarförslag, 2020-05-23 

Beslutet ska skickas till 

- Samhällsbyggnadskoordinator 
- Samhällsbyggnadschef 
- Medborgare 

Justerare 
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I 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§ 49 Diarienummer Ks 2021/78 

Samverkan avfallshantering Essunga kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 

Bereda samtliga partigrupper möjlighet att yttra sig angående ansökan om medlemskap i Avfall 
Östra Skaraborg senast den 11 april 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-08 att ge kommunledningssektor i uppdrag att undersöka 
och kartlägga olika sätt kring hur kommunen skulle kunna samverka med andra aktörer när det 
gäller matavfallsinsamling. Under hösten 2020 har diskussionerna om fokuserats till att utreda 
förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i kommunalförbundet Avfall Östra Skaraborg. 
Bakgrunden är att det bedöms finnas betydande synergieffekter med ett samarbete mellan 
kommuner beträffande avfallsverksamhet. Utredningen görs i dialog med Vara och Grästorp. Av 
geografiska och verksamhetsmässiga skäl bör Varas medlemskap i AÖS vara en förutsättning för 
Essungas medlemskap. Essungas beslutsprocess planeras därför ligga en tid efter Varas 
motsvarande process. Utredningen drivs med målet att förslag till beslut ska tas fram till 
kommunfullmäktige 2021-06-07. Kommunen kommer sedan få förslag på ny förbundsordning 
för beslut i kommunfullmäktige 2021-10-04. Motsvarande beslut kommer att tas även av övriga 
medlemskommuner. Parallellt kommer en beslutsprocess att ske inom kommunalförbundet samt 
nuvarande medlemskommuner. Medlemskap är tänkt att gälla från och med 2022-01-01 . 

För att få ett så välgrundat beslutsunderlag som möjligt önskar förvaltningen samtliga 
pa1tigruppers inspel på hur de ser på en ansökan om medlemskap i Avfall Östra Skaraborg. 

Besluts underlag 

- Protokollsutdrag § 43 , Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15 
- Tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
- Information om eventuellt medlemskap i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra 
Skaraborg 

Beslutet ska skickas till 

Sam häl lsbyggnadschef 
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I 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§ 50 Diarienummer Ks 2021/56 

Tilläggsuppdrag färdtjänstreglementet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Införa ett maxbelopp om 600 kr (450 kr ungdomstaxa) för färdtjänstresor i Skaraborgs 
gemensamma färdtjänstreglemente. Tillägget skall gälla från och med 2021-07-01. 

I samband med att ovan beslut bötjar gälla upphävs del av tidigare beslut, kommunfullmäktige 
2020-09-21 § 69, om att kommunen kommer att göra behovsprövning vid långa resor. 

Sammanfattning av ärendet 

DKR Skaraborg fattade den 8 maj 2020 beslut om att rekommendera Skaraborgs 15 kommuner 
att anta ett förslag till nytt gemensamt Färdtjänstreglemente. 

Kommunfullmäktige Essunga kommun beslutade den 21 september 2020 om att anta förslaget 
till revidering av färdtjänstreglementet med tillägget att kommunen kommer att göra 
behovsprövning vid långa resor. 

DKR Skaraborgs förslag resulterade i kritik ifrån flera organisationer som företräder personer 
med funktionsnedsättningar, vilka vänder sig emot att förslaget gör att resor över fyra kommuner 
och längre blir dyrare än idag. Därför lämnades ett tilläggsuppdrag som syftade till att föreslå en 
lösning för gruppen som drabbas av fördyringar för längre färdtjänstresor. Tilläggsuppdraget 
redovisades vid Skaraborgs direktionsmöte den 5 februari 2021. 

Den arbetsgrupp som har arbetat med tilläggsuppdraget kom fram till två förslag: 

1. Införa ett maxbelopp, i övrigt lämna taxan oförändrad. Förslag att priset för 8 
zoner/kommuner (600 kr) är maxbeloppet (450 kr är maxbeloppet Ungdomstaxa). 

2. Ändra färdtjänstområdet till att endast gälla Skaraborgskommunerna och (angränsande?). Vid 
resa utanför färdtjänstområdet ansöks om riksfärdtjänst. 

Arbetsgruppen förordade förslag 1. 

Direktionen beslutade den 5 februari 2021 att införa ett maxbelopp enligt förslag nr 1 enligt 
ovan. 

Justerare 
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I 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Beslutsunderlag 

- Protokol lsutdrag§ 44, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15 
- Tjänsteskrivelse, 2021-02-26 
- Protokollsutdrag 5 från Skaraborgs kommunalförbund Tilläggsuppdrag Färdtjänstreglemente. 

Beslutet ska skickas till 

- Färdtjänsthandläggare, Vara kommun 
- Samhällsbyggnadschef 

Justerare 
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I 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§ 51 Diarienummer Ks 2021/46 

Remiss - Fördjupad översiktsplan Vårgårda tätort - Samråd 

Kommunstyrelsen beslutar 

Essunga kommun inte har något att erinra gällande den remitterade samrådshandlingen, 
Fördjupad översiktsplan Vårgårda tätort. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt plan- och bygglagen skall en kommun samråda med sina grannkommuner i samband med 
framtagande av en översiktsplan. Vårgårda kommun har därför remitterat deras förslag på 
fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort till Essunga kommun. 

Vårgårda kommun har under 2020 arbetat fram ett planförslag för ny fördjupad översiktsplan för 
Vårgårda tätort. Samhällsbyggnad/Bygg och miljö genomför på uppdrag av Kommunstyrelsen 
samråd för förslag till ny fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort. Planområdet omfattar 
Vårgårda täto1i med visst omland. Planen syftar till att vägleda kommunen i utveckling av 
Vårgårda tätorts mark- och vattenanvändning. 

Essunga kommun anser att den målbild man satt för småstaden Vårgårda tillsammans med de 
prioriterade inriktningarna är mycket tilltalande. Förvaltningen ser inget i det presenterade 
förslaget som är negativt för Essunga kommun och föreslår därför att vi lämnar yttrandet utan 
ermran. 

Besluts underlag 

- Protokollsutdrag § 45 , Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15 
- Tjänsteskrivelse, 2021-02-11 
- Brev till remissinstanser samråd fördjupad översiktsplan Vårgårda tätort. 
- Fördjupad översiktsplan Vårgårda tätort samrådshandling. 

Beslutet ska skickas till 

Samhäl lsbyggnadschef 

Justerare 

37 

I UtdmgsbestyOcaode 



! 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§ 52 Diarienummer Ks 2020/305 

Remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län 

Kommunstyrelsen beslutar 

Kommunstyrelsen svarar att: 

Finansieringsfrågan behöver förtydligas kring de åtgärdsförslag som innebär en ökad kostnad för 
den kommunala organisationen. 

Ansvaret för anordnandet av nya leder för friluftslivet borde i första hand vara hos 
civilsamhället. 

Anordnandet av nya leder för friluftslivet ska inte ske på bekostnad av den enskildes äganderätt. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har i samråd med kommuner, föreningar och det Regionala Frilufts-rådet tagit 
fram ett förslag till en regional handlingsplan för friluftslivet. Syftet med handlingsplanen är att 
ge en överblick, visa på behov och planera för friluftslivet. Den ska visa aktuella policys, föreslå 
regionala strategier och ge riktlinjer för framtida förvaltningsåtgärder. Den ska även vara en 
idebank för olika aktiviteter. 

Tanken är att planen ska vara ett levande dokument och möjlig att uppdatera och komplettera 
med vissa mellanrum. I tidigare möten med kommunerna och föreningarna, workshop på 
Tankesmedja och i Friluftsrådet har förslag till åtgärder tagits fram. Handlingsplanen är resultatet 
av de möten och de diskussioner som förts med personer inom kommuner, organisationer och 
föreningar. Dokumentet kan säkert utvecklas vidare efterhand och med hjälp av de remissvar 
som kommer in. De restriktioner som vi haft under året med anledning av Covid-19 året har 
försvårat kommunikationen mellan Länsstyrelsen och övriga intressenter. Länsstyrelsen 
välkomnar därför alla intressenter att bidra med synpunkter genom det här remissförfarandet. 

Kommunen anser att de åtgärdsförslag som innebär ökade kostnader för kommunen behöver 
utredas ur kostnadssynvinkel. Både gällande tillsättande av nya tjänster inom den kommunala 
organisationen men även kring anordnandet av nya platser, intrångsersättningar, arrendeavtal , 
underhåll av vandrings- och cykelleder mm. Kommunen anser vidare att utvecklingen mot att det 
kommunala ansvaret skall öka snarare borde gå mot att ytterligare möjliggöra för civilsamhället 
och andra privata initiativtagare till att medverka till ett mer tillgängligt friluftsliv. 

I övrigt anser vi att dokumentet är välarbetat och ger en god bild av förutsättningarna för 
friluftslivet. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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e SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag§ 46, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15 
- Tjänsteskrivelse, 2021 -03-03 
- Missiv till remiss regional handlingsplan för friluftsliv Västra Götalands län 
- Remissversion- regional handlingsplan för friluftslivet Västra Götalands län 

Beslutet ska skickas till 

- Kultur och fritidschef 
- Samhällsbyggnadschef 
- Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Justerare 
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Essunga kommun 

§ 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Diarienummer Ks 2020/279 

Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram 
och miljökvalitetsnormer 

Kommunstyrelsens beslut 

Essunga kommun begär enligt Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön 6 kap. 4§ 3p att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i Västerhavets 
vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, 
miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför 
vattenarbetet 2021-2027. Dessa förslag samråds under sex månader, 1 november 2020-30 april 
2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast 
den 30 april 2021 . 

Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som 
styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet är att skydda och förbättra 
vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. En viktig del i 
arbetet är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och privatpersoner 
ska kunna vara delaktiga. Samrådet syftar till att samla in synpunkter från olika aktörer så att 
beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. 

En kommun har möjlighet att begära att regeringen ska pröva förslaget till åtgärdsplan ifall det 
funnits att åtgärderna strider mot någon av följande punkter: 
□ annan lagstiftning 
□ allvarligt avviker från bestämmelserna i vattenförvaltningsförordningen 
□ EU direktivet 200/60/EG 

Essunga kommun menar att Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts förslag till 
åtgärdsprogram (Vattenmyndighetens dnr 537--47542-2020) inte uppfyller Förordningen 
(2004:660). 

Essunga kommun anser att förslaget strider mot annan lagstiftning genom att det inte gjorts 
någon utredning om undantag för de ytvattenförekomster där ekologisk ytvattenstatus alternativt 
potential eller kemisk ytvattenstatus är sämre än god för att få klarhet i om mindre stränga 
kvalitetskrav är tillämpbart. 

Justerare 
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e SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Vidare anser Essunga kommun att åtgärdsplanen allvarligt avviker från bestämmelserna i 
vattenförvaltningsförordningen genom att analyser av de ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna inte utförts. 

Besluts underlag 

- Protokollsutdrag § 4 7, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021 -03-15 
- Tjänsteskrivelse, 2021-03-05 
- Begäran om överprövning, 2021-03-09 
- Samråd inom vattenförvaltningen i Västerhavets vattendistrikt 

Beslutet ska skickas till 

Samhäl lsbyggnadschef 

Justerare 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§ 54 Diarienummer Ks 2021/61 

Trafikverkets revidering av riksintressen för kommunikationer 

Kommunstyrelsens beslut 

Essunga kommun svarar på Länsstyrelsens remiss och understryker vikten av att väg 47 
delsträcka Vara - Trollhättan samt väg 42 Borås - Trollhättan inte försämras avseende 
vägstandard och att åtgärder som utförs i anslutning till de nämnda vägarna inte påverkar 
restiden negativt. 

Sammanfattning av ärendet 

Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär enligt 3 kap 8 § miljöbalken att 
riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av anläggningen. Här avses att det är funktionen hos transportsystemet som ska säkerställas. 
Tillkommande bebyggelse, exempelvis nybyggnad inom en anläggnings influensområde, får inte 
negativt påverka varken nuvarande eller framtida nyttjande av denna. 

Syftet med en riksintresseprecisering är att beskriva riksintressets funktion och förtydliga vad det 
kan innebära att påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Preciseringen 
av riksintresset ska bl.a. tjäna som underlag för kommunens fysiska planering (plan- och 
bygglagen) och tillståndsprövning (miljöbalken) samt för Länsstyrelsens, Trafikverkets och 
övriga myndigheters handläggning av olika ärenden. Syftet är även att beskriva riksintressets 
markanspråk och influensområden, både dagens och framtida, samt att tydliggöra hur 
riksintresset kan tillgodoses i den kommunala planeringen. Preciseringen är ett underlag som 
länsstyrelsen kan komma att använda vid avvägning mellan olika riksintressen, i dess uppgift att 
bevaka statliga intressen samt som stöd till kommunerna för att visa hur de redovisade 
riksintressena kan tillgodoses vid framtagande av kommunala planer. Preciseringen beskriver hur 
Trafikverket ser på riksintresset för den preciserade anläggningen. En väl genomarbetad 
precisering med tydliga anspråk avseende markanvändningen i och runt det aktuella 
riksintresseområdet är en förutsättning för en rationell hantering och god dialog mellan stat och 
kommun i planeringsprocessen. Preciseringen beskriver anläggningens funktion och ska därmed 
ses som en funktionsbeskrivning av riksintresset. För exempelvis utpekade vägar och järnvägar 
av riksintresse finns motsvarande funktionsbeskrivningar, om än mer kortfattade, i Trafikverkets 
utpekande av riksintressen (se www.trafikverket.se/riksintressen). 

Länsstyrelsen har fått förslaget på remiss och valt att samråda med samtliga kommuner i länet 
för att kunna lämna in kompletterande synpunkter till sitt eget svar till Trafikverket. De vill ha 
svaret senast den 1 april 2021 för att i sin tur kunna lämna in svaret till Trafikverket i mitten av 
april. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Trafikverket har gjoti ett antal utpekanden av vägar som bland annat skall tas bort som 
riksintressen i en så kallad generell funktionsbeskrivning. De vägar man avser att ta boti som 
riksintresse och som berör Essunga kommun är väg 47 delsträcka Vara-Trollhättan samt väg 42 
Borås - Trollhättan. Ett borttagande av riksintresse kan möjliggöra lättnader för exempelvis 
byggnation i anslutning till vägen. 

För Essungas del kan detta vara negativt då det kan vara lättare att det uppstår "hinder" så som 
avfarter eller liknande på vägen som genererar en längre restid. Eftersom en väg som är ett 
riksintresse är särskilt väl skyddat innebär det att framkomligheten på vägen måste bevakas med 
stoti intresse. Försvinner skyddet finns eventuellt en risk att vägen inte får samma höga prioritet 
på vägstandard som innan. 

Eftersom de ovan nämnda vägarna används flitigt av Essungas invånare för pendling vill vi 
understryka vikten av att dessa vägar inte försämras avseende vägstandard och att åtgärder som 
utförs i anslutning till de nämnda vägarna inte påverkar restiden negativt. 

Besluts underlag 

- Tjänsteskrivelse, 2021-03-19 
- Revidering av riksintresse kommunikationer - Länsstyrelsens insamlande av synpunkter Västra 

Götalands län pdf 
- Komplettering - Länsstyrelsens förfrågan om synpunkter på Trafikverkets revidering av 

riksintressen för kommunikationer 
- Generella funktionsbeskrivningar samrådsversion pdf 
- Förteckning förändringar riksintresseanspråk samrådsversion rättelse 2021-02-10 
- Förteckning över riksintresseanspråk samrådsversion xlsx 
- Länsstyrelsens information till kommunerna i VGR 

Beslutet ska skickas till 

- Samhällsbyggnadschef 
- Länsstyrelsen 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§ 55 Diarienummer Ks 2021/104 

Anläggningsarrende för del av Främmestad 1 :89 

Kommunstyrelsens beslut 

Delegera åt samhällsbyggnadschefen att undetteckna arrendekontraktet beträffande 
anläggningsarrende för en flyttbar modul byggnad på del av fastigheten Främmestad I :89, se 
bilaga I för en tid om 5 år. 

Sammanfattning av ärendet 

Främmestad IK har för avsikt att uppföra en flyttbar modul byggnad (Rullebo) som ska användas 
som självbetjänande livsmedelsaffär enligt konceptet "obemannad mataffär" samt dättill hörande 
hänvisningsskylt. 

Bygglov har sökts för ändamålet med en tidsbegränsning till och med 2030-12-31. 

Eftersom fastigheten Främmestad I :89 ägs av Essunga kommun har förfrågan om att upplåta ett 
arrende för modulbyggnaden inkommit till förvaltningen. 

Förvaltningen och sökande har kommit överens om en avtalstid om 5 år. Om inte uppsägning 
eller villkorsändring har skett senast nio månader före arrendetidens utgång, förlängs avtalet med 
ett år i taget. Arrendeavgiften har överenskommits till I 0000 kr per år. 

Besluts underlag 

- Tjänsteskrivelse 2021-03-24 
- Anläggningsarrende, del av Främmestad I :89 
- Bilaga 1, karta anläggningsarrende 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021 -03-29 

§ 56 Diarienummer Ks 2021/68 

Införande av Microsoft 365, Essunga kommun och Essunga Bostäder 
AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna införandet av Microsoft 365 i Essunga kommun och Essunga Bostäder AB. 

Anta riktlinjer för informationshantering i Microsoft 365 att gälla för Essunga kommun och 
Essunga Bostäder AB . 

Sammanfattning av ärendet 

För att öka flexibiliteten och mobiliteten i kommunens verksamheter behövs digitala verktyg 
som skapar förutsättningar för samarbete, snabbare kommunikation samt ökad effektivitet och 
innovationsförmåga. Genom att införa Microsofts framtidsorienterade IT-miljö (Microsoft 365) 
kan kommunens medarbetare arbeta på nya smaiia sätt samtidigt som Essunga kommun kan 
erbjuda en mer flexibel och modern arbetsplats. Microsoft 365 är en molntjänst som hanteras av 
Microsoft i deras serverhallar vilka befinner sig både inom men även utanför EU. Att införa 
Microsoft 365 kan innebära en ekonomisk risk eftersom det idag saknas prejudikat och exempel 
på tillsyn efter att förutsättningarna för att föra över personuppgifter utanför EU har ändrats (EU
domstolen mål C-311 /18). 

Samtliga risker har identifierats och bearbetats med flera åtgärdsförslag där fördelarna av ett 
införande bedöms väga tyngre än eventuella risker. 

Arbetet med att planera ett införande av Microsoft 365 har pågått sedan början av 2020. 
Planeringen har skett i nära samverkan med övriga V6-komrnuner (Essunga, Grästorp, Götene, 
Lidköping, Skara och Vara) och kommunalförbundet Göliska IT. Det är flera delområden som 
har arbetats igenom. Bland annat så har det genomfö1is en risk- och konsekvensanalys, samt 
tagits fram riktlinjer och utbildningsmaterial. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 48, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15 
- Tjänsteskrivelse, 2021-02-25 
- Riktlinjer för informationshantering i Microsoft 365 , 
- Riskanalys för införande Microsoft 365 

Juste rare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Beslutet ska skickas till 

- Samtliga nämnder och Essunga Bostäder AB 
- Samtliga sektorchefer 
- VD Essunga Bostäder AB 
- IT-strateg 
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e SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§ 57 Diarienummer Ks 2021/60 

Medfinansiering Leader NV Skaraborg 2021-2022 samt uppstart 
strategiarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Medfinansiera Leader Nordvästra Skaraborg med 120 801 kronor per år under 2021-22. 

Sammanfattning av ärendet 

Leader-området Nordvästra Skaraborg består av ett samarbete mellan Essunga, Vara, Skara, 
Grästorp, L idköping, Götene, Mariestad, Töreboda, Karlsborgs och Gullspångs kommuner. 
Under programperioden 2014-2020 har Leader Nordvästra Skaraborg stöttat över hundra lokala 
utvecklingsprojekt. Finansieringen har kommit från kommunerna och EU:s landsbygds
regional- och socialfond. 

Den kommande programperioden kommer att starta först 2023 på grund av att EU :s 
budgetförhandlingar har dragit ut på tiden. För att undvika glapp mellan programperioderna har 
Jordbruksverket meddelat att leader-områdena kommer att få en fottsatt finansiering under 2021 
och 2022. Den kommande programperioden förkortas därmed med två år. Arbete pågår med att 
arbeta fram en ny strategi för Leader Nordvästra Skaraborg från och med år 2023, se bilaga. 
Kommunens kommunutvecklare/näringslivsutvecklare är utsedd kontaktperson i det arbetet. 

Under programperioden 2014-20 har Leader Nordvästra Skaraborg tilldelats en budget på 58 
miljoner kronor för stöd till lokala utvecklingsprojekt. Essunga kommun har medfinansierat 
verksamheten under 2014-2020 med 120 801 kronor per år. Pengarna har växlats upp genom 
finansiering ifrån staten och EU:s landsbygds-, regional- och socialfond. 

Under programperioden 2014-20 har följande projekt i Essunga kommun beviljats totalt 1 638 
375 kr: 

1. Träffpunkt Nossebro -Essunga kommun (I 238 375 kr) 
2. Platsutveckling Essunga kommun - Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg (400 000 kr) 

Därutöver har kommunen omfattats av ca 13 projekt som vänder sig till hela området för Leader 
Nordvästra Skaraborg. 

Essunga kommuns med finansiering om 120 80 I kronor per år föreslås fortsätta under 2021 -22. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Besluts underlag 

- Protokollsutdrag § 49, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15 
- Tjänsteskrivelse 2021-03-09 
- Uppstart strategiarbete Leader Nordvästra Skaraborg 

Beslutet ska skickas till 

- Leader Nordvästra Skaraborg 
- Kommunutvecklaren/Näringslivsutvecklaren 
- Ekonomiavdelningen 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

§ 58 Diarienummer Ks 2021/99 

Samverkan för barn och ungas hälsa 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Anta samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen med ett fö1tydligande om att regionen tydliggör 
kostnadsfördelningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen i Skaraborgs kommunalförbund har 2020-12-04 beslutat rekommendera 
kommunerna att besluta om Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra götalandsregionen, enligt förslag från VästKom:s 
styrelse. 

Förslaget till överenskommelse är en sammanslagning av två uppdrag, dels revidering av 
"Västbus - Samverkan för baren och ungas bästa" och dels "Överenskommelse om trygg och 
säker vård för barn och unga om vårdas utanför det egna hemmet." En arbetsgrupp med 
företrädare från kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit 
fram överenskommelsen. Den har varit på remiss hos VGR och kommunerna och inkomna 
synpunkter har beaktats. 

Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, 
samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är barn och unga till och 
med 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika 
verksamheter inom VGR och kommunerna. 

Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och anger struktur och 
form för samarbete . Överenskommelsen tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i 
samverkan samt fullgör i Västra Götaland lagstiftningens krav på överenskommelser om 
samverkan kring placerade barn respektive hälsoundersökningar. Förslaget medför inga 
ekonomiska konsekvenser i samverkan . 

Ärendets gång 

Socialnämnden och utbildningsnämnden i Essunga kommun har lämnat förslag till 
kommunstyrelsen för beslut på sina respektive nämndsmöten 2021-03-17 § 16 och 2021-03-16 § 
19. Socialnämndens förslag är att anta samverkansöverrenskommelsen kring barn och ungas 
hälsa. Utbildningsnämndens förslag är att inte anta samverkansöverrenskommelsen. 

Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

På kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-29 diskuterades ärendet. Oro kring ökade 
personalresurser lyfts. 

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande) 

Efter diskussion i ärendet yrkar kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) på att anta 
samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen med ett förtydligande om att regionen tydliggör 
kostnadsfördelningen. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförande Daniel Anderssons (M) yrkande om att samverkan 
antas med ett fötiydligande om att regionen bör tydliggöra kostnadsfördelningen så att inte 
kommunen får ökade administrativa kostnader. 

Bes I utsunderlag 

- Protokollsutdrag § 116, Skaraborgs kommunalförbund, Barn och ungas hälsa 
- Information kring samverkan för barns och ungas hälsa 
- Protokollsutdrag § 16, Socialnämnden, 2021-03-17 
- Protokollsutdrag§ 19, Utbildningsnämnden, 2021-03-16 

Beslutet ska skickas till 

- Skaraborgs kommunalförbund 
- Utbildningsnämnden 
- Socialnämnden 
- Chef sektor utbildning 
- Chef social sektor 

Justerare 
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Essunga kommun 

§ 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Diarienummer Ks 2021/100 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente på grund av föreskrifter 
enligt pandemilag och begränsningsförordning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid behov fastställa föreskrifter i enlighet med lag (2021 :4) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordning 
(2021 :8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

Fastställa revideringen av kommunstyrelsens reglemente enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

I pandemilagen och begränsningsförordningen ges kommunerna möjlighet att bestämma 
föreskrifter för att förhindra smittspridning på vissa p latser. Kommunledningssektorn har tagit 
fram förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente där kommunstyrelsen får 
fullmäktiges uppdrag att vid behov besluta om fastställandet av föreskrifterna. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2021-03-22 
- Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente utifrån pandemi lag och 
begränsningsförordning 

Beslutet ska skickas till 

- Kanslichef 
- Säkerhetssamordnare 

Justerare 
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Essunga kommun 

§ 60 

Delgivningar Ks 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Diarienummer Ks 2021/4 

Godkänna redovisning av meddelande som inkommit den 1 februari till och med 17 mars 2021 
som förtecknas i protokoll 

Sammanfattning av ärendet 

Justerat protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-15 
E-post, information från förtroendevald som lämnar sitt paiti men sitter kvar på sina uppdrag 
Handlingsprogram för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Protokollsutdrag § 12 årlig uppräkning av medlemsavgiften. 
Protokoll 2021-02-05, Skaraborgs Kommunalförbund 
Räddningsnämnden protokoll 2021-02-04 
Stiftelsen Essunga Industrier, protokoll 2020-01-18 
EEST protokoll 2021-02-03 
EEST protokoll 2021-03-03 
Namninsamling gällande nytt gym i Essunga kommun 
Protoko 11, Essunga Äldrebostäder, 2021-02-10 
Protokoll Essunga Bostäder AB, styrelsemöte 2021-02-15 
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Essunga kommun 

§ 61 

Delegationsbeslut 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Diarienummer Ks 2021/2 

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 (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. 

Besluts underlag 

Delegationsbeslut färdtjänst februari-2021 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 
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