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Ärendelista
Paragraf

Ärende

Diarienummer

§ 17

Årsredovisning, Essunga kommun 2020

Ks 2021/70

§ 18

Årsredovisning Essunga Bostäder AB , 2020

Ks 2021/79

§ 19

Årsredovisning Stiftelsen Essunga industrier, 2020

Ks 2021/80

§ 20

Årsredovisning 2020 Götiska IT

Ks 2021/66

§ 21

Verksamhetsberättelse 2020 Räddningsnämnden

Ks 2021/49

§ 22

Entledigande av Fredrik Almgren som
ledamot/ordförande i Essunga Bostäder AB och
ledamot/ ordförande i Stiftelsen Essunga Industrier

Ks 2021/103

§ 23

Entledigande av Pontus Aghamn (M) som ledamot i
Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden

Ks 2021/107

§ 24

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Essunga
Bostäder AB och fyllnadsval av ledamot och ordförande
i Stiftelsen Essunga industrier efter Fredrik Almgren
(M)

Ks 2021/114

§ 25

Fyllnadsval av ledamot i Vattenrådet Vänerns sydöstra
tillflöden efter Pontus Aghamn (M)

Ks2021/115

§ 26

Motion från Sverigedemokraterna (SD) gällande
tiillgänglighetsbidrag

Ks 2019/261

§ 27

Motion från Sverigedemokraterna angående förslag
gällande regler kring ekonomiskt bistånd .

Ks 2020/261

§ 28

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

Ks 20211100

§ 29

Politisk organisation

Ks 2019/216

§ 30

Ombudgeteringar och tilläggsanslag investeringar, 2021

Ks 2021/71

§ 31

T i l läggsuppdrag fårdtj änstreglementet

Ks 2021/56

§ 32

Samverkan för barn och ungas hälsa

Ks 2021/99

§ 33

Delgivningar KF 2021

Ks 202115

Justerare

Sida

liD

~
~·
~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

Essunga kommun

2021 -04-12

§17

Diarienummer Ks 2021/70

Årsredovisning, Essunga kommun 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna Essunga kommuns årsredovisning 2020 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.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 39, Kommunstyrelsen 2021-03-29
- Årsredovisning Essunga kommun, 2021-04-0 l
- Protokollsutdrag § 32, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15
- Tjänsteskrivelse, 2021-03-0 l
- Årsredovisning Essunga kommun, 2021 -03-0 l

Beslutet ska skickas till
Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§18

Diarienummer Ks 2021/79

Arsredovisning Essunga Bostäder AB, 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisningen 2020 för Essunga Bostäder AB och lägga den till handlingarna.
Bemyndiga och uppdra åt det av kommunfullmäktige valda ombudet att:
Rösta för fastställelse av den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen i
Essunga Bostäder AB.
Rösta för disposition av Essunga Bostäders ABs resultat enligt den fastställda
balansräkningen.
Rösta för ansvarsfrihet får styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
Fatta övriga för bolagsstämmans genomförande nödvändiga beslut.

Deltar inte i beslutet
Maria Radivoi (S) och Sophie Sundquist (M) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Essunga Bostäder AB uppförde under 2020 ett så kallat SABO Kombohus . Fastigheten
fårdigställdes 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. I 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 affärsplan för åren 2021 - 2023.
Bolaget redovisar ett negativt resultat på 9, l 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.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 40, Kommunstyrelsen, 2021-03-29
-Tjänsteskrivelse, 2021-03-29
-Protokollsutdrag§ 33 , Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15

Utdragsbestyrkande

Justerare
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- Tjänsteskrivelse, 2021-03-03
- Årsredovisning Essunga Bostäder AB, 2020

Beslutet ska skickas till
Essunga Bostäder AB

Justerare
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Diarienummer Ks 2021/80

2021-04-12

Arsredovisning stiftelsen Essunga industrier, 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna Stiftelsen Essunga industriers årsredovisning för 2020 och lägga den till handlingarna.
De enskilda ledamöterna och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Deltar inte i beslutet
Maria Radivoi (S) och Sophie Sundquist (M) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen har till ändamål att inom Essunga kommun tillhandahålla lokaler för industriproduktion, handel och hantverk. Stiftelsen har därvid att aktivt arbeta för att nya arbetstillfållen
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 under året ägt och förvaltat fastigheten Essunga Stallaholm l :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 påbötjade styrelsen diskussioner under hösten 2020, kring
framtida planer som sku lle kunna verkställas under 2021 .
Det ekonomiska utfallet visar på en vinst med 4 673 tusen kronor (f å vinst med 267 tusen
kronor). Vid fastighetens försäljning löstes lånen och stiftelsens checkkredit avslutades.
styrelsen har lagt en finansstrategi för verksamhetsåret 2021.

Justerare
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Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 41 , Kommunstyrelsen 2021-03-29
- Tjänsteskrivelse 2021-03-29
-Protokollsutdrag § 34, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15
- Tjänsteskrivelse 2021-03-03
-Årsredovisning Stiftelsen Essunga industrier 2020

Beslutet ska skickas till
Essunga bostäder AB

Justerare
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§ 20

Diarienummer Ks 2021/66

2021-04-12

Arsredovisning 2020 Göliska IT
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna Götiska JT:s årsredovisning för 2020 och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Götiska JT 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.
Götiska IT levererar !T-drift till de sex kommunerna och flertalet kommunala bolag utifrån ett
gemensamt !T-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 genomförts gällande styrformer och samverkansgrupper får
kommunalförbundet. Utredningen resulterad i en rapport med fårslag på hur vi tillsammans kan
förbättra styrning och samarbete. Två nya grupperingar ska sjösättas under 2021
•
•

Medlemssamråd Götiska IT
strategisk beställargrupp

Götiska 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.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 42, Kommunstyrelsen 2021-03-29
- Protokollsutdrag § 35 , Kommunstyrelses arbetsutskott 2021-03-15
- Tjänsteskrivelse, 2021-03-0 l
-Justerat Sammanträdesprotokoll Direktionen Gäliska IT 2021-02-12
-Årsredovisning Götiska 2020

Justerare
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- Granskningsrappo11 årsredovisning 2020 Gäliska JT
- Revisionsberättelse 2020 Gäliska IT

Beslutet ska skickas till
Gäliska IT

Justerare

1+11

Rn

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~J

Kommunfullmäktige

IDl

Essunga kommun

Sammanträdesdatum

§ 21

Diarienummer Ks 2021/49

2021-04-12

Verksamhetsberättelse 2020 Räddningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
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 fåranleda räddningsinsatser
en ligt 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 en ligt 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 2016-07-0 l arbete med säkerhetssamordning och krishantering

Viktiga händelser under året
•

Stor påverkan på myndighetsutövning, extern utbildning mm på grund av
earonapandemin
• RäddningschefFredrik Linusson slutade sin tjänst, Tf Räddningschef Joakim Ramåker
• Ny lagstiftning, Lagen om skydd mot o lyckor antogs 2020-10-21 och leder till att ta fram
ett nytt handlingsprogram
• Pfas problematiken orsakat av övn ing med skum vid våra brandstationer är nu ett faktum.
Förslag att mäta vid alla RVS stationer, vatje kommun får ansvar för arbetet i sin
kommun.
Ny brandstation i K vämttn 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.

Beslutsunderlag
- Protoko llsutdrag § 43 , Kommunstyrelsen 2021-03-29
-Protoko llsutdrag § 36, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-15
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- Tjänsteskrivelse, 2021-03-0 l
- Protokollsutdrag § 2, Räddningsnämnden, 2021-02-04
- Verksamhetsberättelse 2020 Räddningsnämnd
Beslutet ska skickas till
Räddningsnämnden
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§ 26

Diarienummer Ks 2019/261

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

Motion från Sverigedemokraterna (SD) gällande tillgänglighetsbidrag
Kommunfullmäktiges beslut
Besvarar motionen med hänvisning till vad som nedan redovisas i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Kristi n Skogen (SD) och Nielas 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. Dätiill 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.

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

Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
l . Kommunstyrelsens förslag
2. Kristin Skogens (SD) yrkande om att bifalla motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
-Yrkande, 2021-04-12
-Protokollsutdrag § 36, Kommunstyrelsen 2021-03-29
-Protokollsutdrag § 40, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15
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- Tjänsteskrivelse, 2021 -02-25
- Motion Sverigedemokraterna, 2019-10-08
-Protokollsutdrag § 115, Kommunfu llmäktige, 2019-10-21
-Protoko llsutdrag§ 8, Kommunstyre lsens arbetsutskott, 2020-0 1-08

Beslutet ska skickas till
Sverigedemokraterna (SD)
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§ 27

Diarienummer Ks 2020/261

Motion från Sverigedemokraterna angående förslag gällande regler
kring ekonomiskt bistånd .
Kommunfullmäktiges beslut
A v slå 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.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Kristin Skogen (SD) yrkar bifall till motionen.
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
l. Kommunstyrelsens förslag
2. Kristin Skogens (SD) yrkande om att bifalla motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 37, Kommunstyrelsen 202-03-29
-Tjänsteskrivelse 2021-03-21

Justerare
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- 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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§ 28

Diarienummer Ks 2021/100

Sammanträdesdatum

Revidering av kommunstyrelsens reglemente på grund av föreskrifter
enligt pandemilag och begränsningsförordning
Kommunfullmäktiges beslut
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
l pandemilagen och begränsningsförordningen ges kommunerna möjlighet att bestämma
föreskrifter för att förhindra smittspridning på vissa platser. Kommunledningssektorn har tagit
fram förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente där kommunstyrelsen får
fullmäktiges uppdrag att vid behov besluta om faststäBandet av föreskrifterna.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 59, Kommunstyrelsen 2021-03-29
- Tjänsteskrivelse 2021-03-22
-Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente utifrån pandemilag och
begränsningsförordning

Beslutet ska skickas till
-Kanslichef
- säkerhetssamordnare

Justerare
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§ 29

Diarienummer Ks 2019/216

Politisk organisation
Kommunfullmäktiges beslut
Antal fullmäktigeledamöter blir oförändrat 31.
Ha kvar nuvarande politisk organisation enligt förslaget nedan .
Vatje nämnd ansvarar för sitt eget arbete och organisation så som utskott, beredningar eller
liknande, tillfålliga så väl som fasta.

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 2020-12-01 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 fårre
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 antalledamöter (31) i
kommunfullmäktige.
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
organisations bilden.
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På samma möte, 2020-12-01 § 27, förs diskussion kring fördelar och nackdelar med att införa ett
kultur- och fritidsutskott I 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,
21 O131 , 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 varje 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 fötiroendevalda, 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.
Kommu nens organisation

Justerare
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Vatje nämnd har inom sig rätt att inrätta olika organ som utskott, beredningar och råd, fasta över
tid respektive tillfålliga 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.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 34, Kommunstyrelsen 2021-03-29
- Protokollsutdrag§ 7, Förhandlingsdelegationen 2021-03-09
-PM översyn politisk organisation, 2021-02-01
-Protokollsutdrag § l , 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, 2021-0301
- Svar från Sverigedemokraterna till översyn av politisk organisation i Essunga kommun, 202103-01
-Svar från Centerpartiet till översyn av politisk organisation i Essunga kommun, 2021-03-02
- Svar från Miljöpartiet till översyn av politisk organisation i Essunga kommun, 2021-03-02

Beslutet ska skickas till
Kommunledningssektorn
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

Ombudgeteringar och tilläggsanslag investeringar, 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna bifogat underlag förombudgetering av investeringar från år 2020 till år 2021
Godkänna bifogat underlag för tilläggsanslag investeringar år 202 l

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 om budgeteringar 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 om byggnation av kommunhuset där
fakturor som avser december 2020 har betalats i januari 2021 , 275 000 kronor

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 45 , Kommunstyrelsen 2021 -03-29
-Protokollsutdrag § 38, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-15
-Tjänsteskrivelse, 2021-03-04
-Bilaga, Förslag till ombudgetering och tilläggsanslag investeringar 2021-03-04

Beslutet ska skickas till
- Ekonomichef
- Samhällsbyggnadschef
- Kultur- och fritidschef

Justerare
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§ 31

Diarienummer Ks 2021/56

Sammanträdesdatum

T i lläggsu ppd ra g färdtjänstreglementet
Kommunfullmäktiges beslut
Införa ett maxbelopp om 600 kr (450 kr ungdomstaxa) för färdtjänstresor i Skaraborgs
gemensamma färdtjänstreglemente. Tillägget skall gälla från och med 2021-07-01.

J 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.

Reservation
Kristin Skogen (SD) och Niklas Skogen (SD) reserverar sig i bes lutet.

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:
l . 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 l .
Direktionen beslutade den 5 februari 2021 att införa ett maxbelopp enligt förslag nr l enligt
ovan.
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Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kristin Skogen (SD) yrkar på återremiss av ärendet med hänvisning till att Sverigedemokraterna
vill att kommunen ser över möjligheten att sänka det föreslagna högkostnadstaket på 600 kr
enkel resa till 300 kr.
Nielas Eringsfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Dimenäs (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det finns två forslag till beslut.
1. Kommunstyrelsens förslag
2. Kristin Skogens (SD) yrkande om återremiss i ärendet med hänvisning till att
Sverigedemokraterna vill att kommunen ser över möjligheten att sänka det föreslagna
högkostnadstaket på 600 kr enkel resa till 300 kr.
Ordforande ställer återremittering av ärendet mot att beslut i ärendet tas idag. Ordförande finner
att kommunfullmäktige beslutar att beslut i ärendet ska tas idag.
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut idag, kommunstyrelsens förslag. Ordförande
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
- Gruppreservation, 2021-04-12
-Yrkande, 2021.04-12
-Protokollsutdrag § 50, Kommunstyrelsen 2021-03-29
-Protokollsutdrag § 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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Diarienummer Ks 2021/99
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Samverkan för barn och ungas hälsa
Kommunfullmäktiges beslut
Anta samverkan för barns och ungas hälsa- överenskommelse mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen med ett förtydligande 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
fåreträdare 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
fonn får 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.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 58, Kommunstyrelsen 2021-03-29
-Protokollsutdrag § 16, Socialnämnden, 2021-03-17
-Protokollsutdrag § 19, Utbildningsnämnden, 2021-03-16
-Protokollsutdrag § 116, Skaraborgs kommunalförbund, Barn och ungas hälsa
- Information kring samverkan får barns och ungas hälsa

l
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Beslutet ska skickas till
- Skaraborgs kommunalförbund
-Utbi ldningsnämnden
- Socialnämnden
- Chef sektor utbildning
- Chef social sektor
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§ 33

Diarienummer Ks 2021/5

Sammanträdesdatum

Delgivningar KF 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna delgivningar som förtecknas i protokoll

Sammanfattning av ärendet
Justerat protokoll kommunstyrelsen 2021-02-08
Arvoden till förtroendeva lda 2021- Beloppsbilaga l , Kf§ 9 2021-02-22
Justerat protokoll kommunstyrelsen 2021-03-29

Utdragsbestyrkande
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