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Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Övriga 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

Tomas Johansson (C), ordförande 
Bengt-Göran Henningsson (S), 1 :e vice ordförande 
Marie-Louise Svensson (M), 2:e vice ordförande 
Daniel Andersson (M), ej § 86 på grund av jäv 
Maria Radivoi (S), ej § 88 på grund av jäv 
Maria Malmberg (C) 
Kristin Skogen (SD) 
Fredrik Almgren (M), ej § 88 på grund av jäv 
Peter Lundgren (M) 
Kenth Henningsson (S) 
Niklas Skogen (SD) 
Birgitta Nielsen (V) 
Yvonne Massberg (S) 
Tobias Wallin (M) 
Jill Schoultz (M) 
Ralph Lundeli (KO) 
Helene Mohr (C) 
Jörgen Dimenäs (M) 
Joakim Svensson (M) 
Laila Strandberg (L) 
Pernilla Jönsson (M) 
Mats Olsson (MP) 
Robert Hallin (S) 

Elin Mellberg, t.f. kanslichef 
Anna Liedholm, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunful lmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

Ärendelista 

§ 84 Verksamhetsplan med budget 2021-2023, Essunga Ks 2020/268 
kommun 

§ 85 VA-taxa 2021 Essunga kommun Ks 2020/90 

§ 86 Kommunal borgen, Kooperativa hyresgästföreningen Ks 2020/262 
Essunga Äldrebostäder, för renovering av Kerstinsås 
äldre boende. 

§ 87 Investering bes lut i särskild ordning gällande Amiralen Ks 2020/128 

§ 88 Upphävande av kommunfullmäktiges beslut om Ks 2020/250 
underhållskostnader Essunga Bostäder AB 

§ 89 Överföring av ansvar för kultur- och fritid från Ks 2020/255 
utbi ldningsnämnden till kommunstyrelsen 

§ 90 Reviderat reglemente kommunstyrelsen Ks 2020/260 

§ 91 Reviderat reglemente utbildningsnämnden Ks 2020/259 

§92 Styr- och ledningssystem for Essunga kommun Ks 2020/254 

§ 93 Fastighetsstrategi i Essunga kommun Ks 2019/316 

§ 94 Riktlinjer för representation gåvor uppvaktning och Ks 2020/176 
avtackning 

§ 95 Uppdatering av avtal med Räddningsnämnden Ks 2020/193 

§ 96 Reglemente revisionen Ks 2020/161 

§ 97 Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och Ks 2020/72 
utbetalning av partistöd 2021 

§ 98 Delgivningar kommunfullmäktige 2020 Ks 2020/34 

§ 99 Motion gällande Västtrafiks seniorkort Ks 2020/284 

§ 100 Medborgarförslag angående Inventering av ödehus i Ks 2020/274 
Essunga kommun 

§ 101 Fyllnadsval av ledamot i Essunga kommuns revision, Ks 2020/240 
lekmannarevisor for Stiftelsen Essunga industrier och 
Essunga Bostäder AB. 

§ 102 Entledigande av Anna Karlsson som ersättare i Ks 2020/290 
kommunfullmäktige 

Justerare Utdragsbestyrkande 

4 



• \~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

§ l 03 Information Essunga Bostäder AB 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11 -16 

§ 84 Dnr Ks 2020/268 

Verksamhetsplan med budget 2021-2023, Essunga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna Essunga kommuns verksamhetsplan med budget 2021-2023 

Godkänna Essunga kommuns investeringsbudget med plan 2021-2025 

Godkänna utdebitering av skatt 21 ,57 kronor 

Protokollsanteckning 

Maria Radivoi (S) vill ha med en protokollsanteckning i ärendet. Hon skickar den i skriftlig form 
till kommunkansliet innanjustering av protokollet sker. Protokollsanteckningen läggs som bilaga 
i protokollet i anslutning till beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplan med budget 2021-2023 är ett av kommunens största styrdokument 
Verksamhetsplanen beskriver kommunens mål, aktiviteter, förutsättningar och utmaningar på 
Kommunfullmäktige- och nämndnivå. Verksamhetsplanen beskriver vidare nämndernas arbete 
för att klara verksamhet och ekonomi utifrån god ekonomisk hushållning. 

Yrkanden 

Daniel Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § l 07, Kommunstyrelsen 2020-10-26. 
- Tjänsteskrivelse 2020-10-14 
- Essunga kommuns verksamhetsplan med budget 2021-2023 inklusive investeringsbudget 2021 
med plan 2021- 2025. 
- Protokollsutdrag § l 06, Kommunstyrelsen 2020-10-26. 
-Moderaternas tilläggsförslag till budget. 

Beslutet ska skickas till 

Anna Liedholm, kommundirektör 
Eva-Lena Egsonius, ekonomichef 

Justerare 
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Essunga kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

P•·otokollsanteckning till punkt 2 dagordning kommunfullmäktige 2020-11-16 
"Verksamhetsplan med budget 2021-2023, Essunga kommun" 

Som vi vid tidigare års budgetbeslut har påpekat finns det ett enigt ful lmäktigebeslut om 
finansiella mål. Bland annat ska det budgeterade resultatet visa 3% +-2 %. Vem som helst kan 
förstå att ett flertal år med resultat under 3 % betyder att kommunens tillgångar urholkas och 
utrymmet för investeringar begränsas. 

Tidsperioden 2019-2022 visar ett snitt på l ,94 % i resultat, då har det reala bokslutsresultatet för 
2019 tagits med istället för det budgeterade. Detta är inte nog för att uppfylla målen. 

Vid rambeslutet för 2021 års budget hade situationen med earonasmittan lagt en tung hand över 
kommunens arbete och vi lovade att inte strida om budgeten utan istället hitta gemensamma 
lösningar för att klara kommunen genom pandemin. Därför lägger vi inte ett eget budgetförslag 
för 2021. Däremot måste vi ändå poängtera att resultatmålet ännu ett år inte når upp till beslutade 
mål. 

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen , 

Maria Radivoi 

Gruppledare (S) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11 -16 

§ 85 Dnr Ks 2020/90 

VA-taxa 2021 Essunga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa förslaget till VA-taxa för Essunga kommuns allmänna VA-anläggning samt förslaget 
till V A-taxa för anslutning utanför verksamhetsområdet, båda från och med l januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde 2020-05-04, § 60, en höjning av vatten- och 
avlopps taxa (VA-taxa) med 7 procent från och med 2021-01-01 för att skapa utrymme för 
framtida investeringar i V A-nätet. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15, § 40, 
beslutade fullmäktige återremittera ärendet till kommunledningssektorn för kompletterande 
beredning. 

V A-taxa är den avgift alla fastighetsägare måste betala för att få använda kommunalt vatten och 
avlopp. Taxan fastställs av kommunfullmäktige. 

Taxan bestäms utifrån självkostnadsprincipen och den enskilda kommunens specifika 
förutsättningar. Läge, avstånd, topografi, befolkningstäthet och typ av bebyggelse är exempel på 
faktorer som påverkar kostnaderna. Stockholm har landets billigaste vatten eftersom hög 
befolkningstäthet gör att fler delar på kostnaderna och mindre kommuner har omvänt typiskt sett 
högre V A-taxor. 

A v gifterna ska täcka självkostnaden för produktions- och distributionskostnader, reningskostnad 
för både vatten och spillvatten, kapital- och underhållskostnader av ledningsnät, vattenverk, 
avloppsreningsverk och pumpstationer. Ä ven planering, abonnentregister och debitering ingår i 
kostnaderna. 

Kommunens V A-verksamhet får enligt lag inte finansieras med skattemedel, utan ska finansieras 
av V A-abonnenterna. Taxan ska täcka kostnader för dricksvattenförsötjning och 
avloppshantering. Taxan består av två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift. 

V A-verksamheten uppvisade ett minusresultat på drygt l 00 000 kr i 2019 års bokslut. Prognosen 
för 2020 visar efter augusti månad på ett underskott även i år på motsvarande summa. För att inte 
ytterligare urholka V A-verksamhetens ekonomi och för att få kostnadstäckning för nödvändiga 
drifts- och investeringsåtgärder behöver VA-taxan höjas med l O% inför 2021 i enlighet med 
förslaget. Höjningen är nödvändig för att kunna säkerställa en långsiktigt stabil V A-ekonomi. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § l 09, Kommunstyrelsen 2020-10-26. 
- Protokollsutdrag § 112, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-12. 
- Tjänsteskrivelse 2020-09-17 
-Förslag till V A-taxa för Essunga kommuns allmänna VA-anläggning 2021 
-Förslag till V A-taxa för anslutning utanför verksamhetsområde 2021 

Beslutet ska skickas till 

-Sanna Fransson, samhällsbyggnadskoordinator 
- Anna Liedholm, kommundirektör 
- Eva-Lena Egsonius, ekonomichef 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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e SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

§ 86 Dnr Ks 2020/262 

Kommunal borgen, Kooperativa hyresgästföreningen Essunga 
Äldrebostäder, för renovering av Kerstinsås äldreboende. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bevilja Kooperativa hyresgästföreningen Essunga äldrebostäder, kommunal borgen på 
53 000 000 kronor för renovering av Kerstinsås äldreboende 

Av Kooperativa hyresgästföreningen Essunga äldrebostäder, ta ut en årlig borgensavgift om 0,25 
procent på upplånat belopp. 

Deltar inte i beslut 

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) deltar inte i beslutet på grund av 
jävsituation. 

Sammanfattning av ärendet 

Kooperativa hyresrättsföreningen Essunga Äldrebostäder förvaltar Kerstinsås äldreboende, 
Lindbackens äldreboende, Trygghetslägenheterna Misteln, pensionärslägenheterna på 
Krusegårdsgatan och Torggatans gruppbostad. Essunga kommun bedriver verksamheten i 
lokalerna. Essunga kommun och hyresgästerna är medlemmar i Essunga Äldrebostäder. Essunga 
Bostäder AB sköter den löpande driften genom ett driftsavtal med föreningen. 

Köket på Kerstinsås har brister utifrån tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken. 
Föreningen har också fått ett föreläggande från räddningstjänsten om att installera sprinkler på 
hela Kerstinsås. 

Lägenheterna på demensavdelningarna Gullviva och Mandelblom är för små enligt den standard 
som nu gäller. Främst är det badrummen som inte uppfyller kraven och dessa är i behov av nya 
ytskikt. Stor del av ytan på demensavdelningarna är gemensamhetsytor i form av breda 
korridorer med högt i tak (ljusgårdar) som är svåra att utnyttja till verksamheten på ett effektivt 
sätt. Taken på Kerstinsås har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2019 § 131 , inriktning att bevilja Kooperativa 
hyresgästföreningen Essunga äldrebostäder kommunal borgen för renovering av Kerstinsås 
äldreboende. Beslut ska tas i särskilt ärende när genomförd upphandling är klar och faktiskt pris 
är fastställt. Riksbyggen har, för föreningens vägnar, genomfört upphandling. Föreningen 
föreslås teckna ett Riksbyggenavtal med Tommy Byggare och anlita totalentreprenör efter att 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

erforderliga kommunala beslut fattats. Styrelsen beslutar att hemställa om kommunal borgen 
med summan 53 000 000 kronor till Essunga kommun. 

Förvaltningen tillstyrker förslaget att bevilja kommunal borgen. 

Borgensavgift 

Enligt Essunga Kommuns finansiella policy (KF 2019-10-21, § 111) ska en marknadsmässig 
borgensavgift (utan konkurrenssnedvridning) tas ut årligen på utlånat belopp. Borgensavgiften 
beräknas på föregående års utlånade belopp och faktureras senast den l maj innevarande år. För 
närvarande är borgensavgiften 0,25 procent av upplånat belopp. Kommunfullmäktige beslutar 
om förändring av borgensavgift. 

Kooperativet Essunga Äldrebostäder har per den 31 december 2019 kommunal borgen för sina 
lån på motsvarande 78,4 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 136, Kommunstyrelsen 2020-11-16 
- Tjänsteskrivelse 2020-11-06 
-Protokollsutdrag § l 08, Kommunstyrelsen 2020-10-26 
-Protokollsutdrag § 120, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-12 
- Protokollsunderlag § 131 , Kommunfullmäktige, 2019-11-11 
- Tjänsteskrivelse, 2020-1 0-08 
- Protokollsutdrag § 131 , Kommunfullmäktige 2019-11-11 

Beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Egsonius, ekonomichef 
Björn Franke, chef social sektor 

Justerare 
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Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11 -16 

§ 87 Dnr Ks 2020/128 

Investering beslut i särskild ordning gällande Amiralen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Uppdra åt Essunga bostäder AB att renovera de mest akuta behoven för slangtornet med 
maximalt 230 000 kronor. 

Reservation 

Kristin Skogen (SD) och Niklas Skogen (SD) reserverar sig i ärendet med hänvisning till deras 
yrkanden i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2020 är 4 miUoner kr avsatta till investerings
åtgärder gällande fastigheten Amiralen. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2019-09-18 behandlades ärendet om investeringsbudget för 2020, varvid ledamöterna enades om 
att beslut ska tas i särskild ordning gällande investeringsåtgärder gällande Amiralen . 

Det så kallade Slangtornet på fastigheten Amiralen är sedan ett antal år i stort behov av 
renovering och upprustning. Fortsatt förfall skulle på sikt itmebära en rivning, vilket skulle leda 
till att platsens kulturhistoriska spår går fårlorade . Byggnaden är ett landmärke i Nassebro 
samhälle och har vissa arkitektoniska värden. Byggnaden bedöms därfår ha ett bevarandevärde. 

På uppdrag av tidigare samhällsbyggnadschef har Essunga Bostäder AB gjort en fårstudie med 
kostnadsberäkning angående renovering av Slangtornet Enligt fårstudien beräknas kostnaden får 
renoveringen uppgå till drygt l , l miljoner kr. Förstudien redovisas i bilaga l. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2020-08-17, § 89, att återremittera ärendet till 
kommunledningssektorn för utredning och eventuell inarbetning av tidigare beslut rörande 
Amiralen. 

En kompletterande beredning av ärendet har därefter genomförts, med utgångspunkt i det av 
kommunstyrelsen antagna "Visionsdokument för kvatieret Amiralen" från 2012. I samband med 
kommunstyrelsens fastställande av dokumentet slogs fast att detta ska inarbetas i det fotisatta 
planeringsarbetet vid utveckling av fastigheten. 

Ambitionen för kvarteret Amiralen är att återupprätta Amiralens ursprungliga funktion som ett 
hus för viktiga samhällsfunktioner, som möjliggör spännande möten och bidrar till den lokala 
utvecklingen. Visionen är att stärka Retrotemat och koppla samman de värden från den perioden 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

med verksamheter som attraherar människor idag. För detta krävs rätt mix av verksamheter i 
lokalerna. Visionen för Slangtornet är att, förutom utsiktstorn, etablera Sveriges högsta cafe där 
man tar hissen upp till en egen avskild avsats. Visionsdokumentet lyfter fram att det finns stora 
möjligheter att skapa något som sticker ut och gör byggnaden omtalad. 

För att över huvud taget möjliggöra förverkligandet av "Visionsdokument för kvarteret 
Amiralen" och visionen för Slangtornet är föreslagen renovering av Slangtornet enligt 
kommunledningssektorns och Essunga Bostäder AB:s bedömning helt avgörande. 

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande) 

Kristin Skogen (SD) yrkar på återremiss av ärendet i första hand och i andra hand att ärendet 
avslås. 

Fredrik Almgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att uppdra åt Essunga 
bostäder AB att renovera de mest akuta behoven för slangtornet med maximalt 230 000 kronor. 

Daniel Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Malmberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag . 

Niklas Skogen (SD) yrkar bifall till Kristin Skogens (SD) yrkande om återremiss av ärendet i 
första hand och i andra hand att ärendet avslås. 

Jörgen Dimenäs (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges ordförande Tomas Johansson (M) finner att det finns tre förslag till beslut: 

l . Kristins Skogens yrkande på återremiss av ärendet. 

2. Kristins Skogens yrkande om att avslå ärendet. 

3. Kommunstyrelsens förslag 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om man vill besluta att återremittera ärendet. 
Kommunfullmäktige beslutar inte att återremittera ärendet. 

Ordförande ställer därefter förslaget om att avslå ärendet mot kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

-Protokollsutdrag § 11 O, Kommunstyrelsen 2020-10-26 
- Tjänsteskrivelse, 2020-10-15 
- Kostnadsberäkning av akuta underhållskostnader, 2020-10-15 
-Protokollsutdrag§ 125, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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-Protokollsutdrag § 89, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-17 
-Förstudie med kostnadsberäkning gällande renovering av Slangtornet, 2020-06-24 
-Tjänsteskrivelse 2020-09-30 

Beslutet ska skickas till 

-Mats Olsson, VD Essunga Bostäder AB 
-Eva-Lena Egsonius, ekonomichef 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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2020-11-16 

§ 88 Dnr Ks 2020/250 

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut om underhållskostnader 
Essunga Bostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Upphäva sitt beslut 2017-05-15, § 26, att bevilja Essunga Bostäder AB bidrag med 200 000 
kronor per år för underhållsåtgärder. 

Deltar inte i beslutet 

Fredrik Almgren (M) och Maria Radivoi (S) deltar inte i beslutet på grund av jävsituation. 

Sammanfattning av ärendet 

Den l januari 2011 infördes nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag genom 
infårandet av Lagen (201 0:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 

Villkoren omfattar bostadsföretag som drivs som aktiebolag av en eller flera kommuner och som 
i allmännyttigt syfte huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med 
hyresrätt, främjar bostadsförsötjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget och 
erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 

För dessa bolag gäller att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär 
ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i 
vinstsyfte. 

Kravet på affärsmässighet innebär bland annat att: 

);> kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget 

);> kommunen normalt inte ska skjuta till medel för att täcka underskott i verksamheten 

);> kommunen ska ta ut marlmadsmässiga borgensavgifter och räntor på lån. 

Essunga Bostäder AB (Essungabostäder) är ett sådant kommunalt bostadsföretag som omfattas 
av lagen. I det av kommunfullmäktige i juni 2020 antagna ägardirektivet för bolaget anges under 
avsnitt 4, Ekonomi , att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer i enlighet med 
lagstiftningen. Ansvaret för att så sker ligger på styrelsen i Essungabostäder. 

Dock framgår av ovan att kravet på affärsmässighet även omfattar relationen mellan kommunen 
som ägare och Essungabostäder. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2017-05-
15, § 26, att bevilja Essungabostäder bidrag med 200 000 kronor per år för underhållsåtgärder. 

l Utdmg>be.ty,koode Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

Ett sådant driftbidrag är inte förenligt med kravet på affärsmässighet i Lagen (20 1 0:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och föres lås därför upphävas. 

Beslutsunderlag 

-Protokollsutdrag§ 121, Kommunstyrelsen 2020-10-26 
-Protokollsutdrag § 122, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-12 
- Tjänsteskrive lse, 2020-09-17 

Beslutet ska skickas till 

-Mats Olsson, VD Essunga Bostäder AB 
-Eva-Lena Egsonius, ekonomichef 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

§ 89 Dnr Ks 2020/255 

Överföring av ansvar för kultur- och fritid från utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överföra ansvaret för kultur- och fritidsverksamhet från utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen, från och med l januari 2021 . 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens kvalitetsstrateg har på uppdrag av kommundirektör genomfört en utredning kring 
vilken nämnd som bör överta ansvaret för kultur- och fritidsenheten. Kultur- och fritidsfrågorna 
har under flera året varit tudelad mellan utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. I bilagd 
utredning anges styrkor och utmaningar beroende på vilken nämnd som tilldelas ansvaret för 
samtliga frågor som rör kultur- och fritid. Utredningen föreslår att ansvaret får kultur- och 
fritidsenheten som idag är organiserad under utbildningsnämnden ska överfåras till 
kommunstyrelsen. I utredningen lyfts även andra frågor som kultur- och fritid bör titta vidare på 
i samband med att ansvaret får verksamheten övergår till kommunstyrelsen. Innan beslut fattas 
av kommunfullmäktige ska en risk- och konsekvensanalys genomfåras tillsammans med berörda 
fackliga organisationer. 

Beslutsunderlag 

-Protokollsutdrag § 116, Kommunstyrelsen 2020-10-26 
-Pro to ko Ilsutdrag § 114, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-1 0-12 
-Tjänsteskrivelse, 2020-09-29 
-PM-Utredning ansvarig nämnd för kultur- och fritid , 2020-09-23 

Beslutet ska skickas till 

Utbildningsnämnden 
Tina Hededal, chefutbildningssektorn 
Nettan Larsson, kultur- och fritids chef 
Elin Mellberg, t.f. kanslichef 
Eva-Lena Egsonius, ekonomichef 
Emelie Skogfålt, kvalitetsstrateg 

Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11 -16 

§ 90 Dnr Ks 2020/260 

Reviderat reglemente kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa upprättat fors lag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

I ärende med Dnr 2020/255 föreslås kommunfullmäktige besluta överföra ansvaret för kultur
och fritidsverksamheten från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen av de skäl som beskrivs i 
ärendet. 

Organisationsförändringen innebär ett forändrat ansvarsområde för kommunstyrelsen respektive 
utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens ansvarsområde utökas till att innefatta ansvaret för 
kommunens samlade kultur- och fritidsverksamhet och utbildningsnämndens ansvarsområde 
minskas på motsvarande sätt. Detta innebär att kommunstyrelsens och utbildningsnämndens 
reglementen måste omarbetas i enlighet med organisationsfdrändringen. 

I kommunstyrelsens reglemente fareslås § 3, andra stycket, kompletteras med ansvaret för 
kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Förslag till nytt reglemente med markerat tillägg 
bifogas. 

Beslutsunderlag 

-Protokollsutdrag§ 117, Kommunstyrelsen 2020-10-26 
-Protokollsutdrag§ 115, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-12 
-Tjänsteskrivelse Reviderat reglemente 2020-1 0-02 
-Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen 
-Nuvarande reglemente for kommunstyrelsen 

Beslutet ska skickas till 

- Elin Mellberg, t.f. kanslichef 
-Utbildningsnämnden 

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

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

§ 91 Dnr Ks 2020/259 

Reviderat reglemente utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa upprättat förslag till reviderat reglemente för utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

I ärende med Dnr 2020/255 föreslås kommunfullmäktige besluta överföra ansvaret för kultur
och fritidsverksamheten från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen av de skäl som beskrivs i 
ärendet. 

Organisationsfårändringen innebär ett förändrat ansvarsområde för kommunstyrelsen respektive 
utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens ansvarsområde utökas till att innefatta ansvaret får 
kommunens samlade kultur- och fritidsverksamhet och utbildningsnämndens ansvarsområde 
minskas på motsvarande sätt. Detta innebär att kommunstyrelsens och utbildningsnämndens 
reglementen måste omarbetas i enlighet med organisationsförändringen. 

I utbildningsnämndens reglemente föreslås§§ l och 2 ändras, genom att skrivningarna om 
ansvaret för kommunens kulturskola, biblioteksverksamhet och fritidsgård Hållplatsen i 
Nossebro tas bort. Förslag till nytt reglemente med markerade ändringar bifogas. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 118, Kommunstyrelsen 2020-10-26 
- Protokollsutdrag § 116, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-12 
-Förslag till nytt reglemente för utbildningsnämnden 
-Nuvarande reglemente får utbildningsnämnden 
-Tjänsteskrivelse Reviderat reglemente får utbildningsnämnden 

Beslutet ska skickas till 

- Elin Mellberg, t.f. kanslichef 
-Utbildningsnämnden 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

§ 92 Dnr Ks 2020/254 

Styr- och ledningssystem för Essunga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta forslag till styr- och ledningssystem för Essunga kommun, 

Sammanfattning av ärendet 

Styr- och ledningssystemet beskriver hur verksamheterna i kommunen leds och styrs, hur arbetet 
planeras och foljs upp och vilka krav som ställs på nämnder, bolag, chefer och de olika 
stödfunktionerna, 

Styr- och ledningssystemet består av tre delar: 

• Mål- och resultatstyrning 

• Ekonomisk tilldelning 

• struktur for planering och uppfoljning 

Det övergripande syftet med styrningen är att säkerställa att kommunens vision -vision 2040 
och mål uppnås, att kvaliteten i verksamheterna säkras och utvecklas och att resurserna används 
på bästa sätt så att god ekonomisk hushållning uppnås. Styrprinciperna rör hela kommunens som 
koncern. 

Beslutsunderlag 

-Protokollsutdrag § 119, Kommunstyrelsen 2020-10-26 
-Protokollsutdrag § 117, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020- I 0-12 
-Tjänsteskrivelse, Styr och ledningssystem får Essunga kommun 2020-09-28 
-Förslag, Styr- och ledningssystem för Essunga kommun 

Beslutet ska skickas till 

- Samtliga nämnder 
- Revisorerna 
-Eva-Lena Egsonius, ekonomichef 

VJ 
l """'''"'''''"'' 

Justerare 
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l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

§ 93 Dnr Ks 2019/316 

Fastighetsstrategi i Essunga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa upprättat förslag till fastighetsstrategi för Essunga kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppdraget återrappotterades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-02-1 O, § 
34, varvid ärendet åten·emitterades till samhällsbyggnadsenheten med uppdraget att göra en 
djupare översyn över kommunala fastigheter inför eventuell försäljning. 

Beredningen ändrade därefter karaktär utifrån att det saknas politiskt fastställa principiella 
ställningstaganden i Essunga kommun rörande kommunens fastighetsinnehav, d v s vilka typer 
av fastigheter som kommunen ska eller bör äga och varför. 

Kommunledningssektorn har därför arbetat fram ett förslag till Fastighetsstrategi för Essunga 
kommun med vägledande principer för vilka fastighetsslag kommunen ska äga och vilka 
principer kommunens fastighetsägande ska vila på. strategin lägger fast långsiktigt förutsebara 
och transparenta principer för kommunens fastighetsinnehav i syfte att minimera ekonomiska 
risker och möjliggöra att kommunens fastighetskapital förvaltas långsiktigt effektivt. Vidare 
föreslås ekonomiska principer för kommunens fastighetsförvaltning, principer för fastighets- och 
lokalupplåtelser samt principer vid fastighetsförsäljningar. Förslaget till Fastighetsstrategi för 
Essunga kommun biläggs. 

Beslutsunderlag 

-Protokollsutdrag§ 126, Kommunstyrelsen 2020-10-26 
-Protokollsutdrag§ 129, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-12 
- Tjänsteskrivelse, 2020-10-02 
- Fastighetsstrategi för Essunga kommun 2020-10-05 
- Protokollsutdrag § 34, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-1 O 
-Protokollsutdrag § 177, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-25 

Beslutet ska skickas till 

- Sanna Fransson, samhällsbyggnadskoordinator 
-Mats Olsson, Essunga Bostäder AB 
-Eva-Lena Egsonius, ekonomichef 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

§ 94 Dnr Ks 2020/176 

Riktlinjer för representation gåvor uppvaktning och avtackning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna riktlinjer för representation gåvor uppvaktning och avtackning. 

Sammanfattning av ärendet 

Förhandlingsdelegationen har tagit fram förslag till reviderade riktlinjer för representation gåvor, 
uppvaktning och avtackning. 

På fårhandlingsdelegationens sammanträde 2020-10-14 § 23 säkerställdes innehållet i 
riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 

-Protokollsutdrag § 129, Kommunstyrelsen 2020-10-26 
- Protokollsutdrag § 23 , Förhandlingsdelegationen, 2020-10-14 
-Förslag reviderad riktlinjer för representation, 2020-10-22 

Beslutet ska skickas till 

- Sofia Svensson, HR-chef 

l """''"'' "'''"'' 
Justerare 
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e SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

§ 95 Dnr Ks 2020/193 

Uppdatering av avtal med Räddningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta uppdaterat avtal om gemensam räddningsnämnd med ikraftträdande 2021-01-0 l. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen i räddningsnämnden Västra Skaraborg beslutade v id sitt sammanträde 2020-05-07, § 
18, att föreslå medlemskommunernas fu llmäktigeförsamlingar att anta nytt avtal om gemensam 
räddningsnämnd. 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-21 § 70 återremitterades ärendet till 
kommunstyrelsen på grund av at det inkom ett nytt uppdaterat avtal från Räddningsnämnden 
2020-09-17 o 

Avtalet om gemensam räddningsnämnd mellan Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga 
kommuner har under de år samarbetet pågått uppdaterats vid flera tillfållen av olika anledningar. 
Nu behöver avtalet uppdateras i den del som gäller kostnadsförde lningen. Behovet är föran lett av 
dels extra tilldelade medel för löneavtalet RlB l 7 och dels extra kostnader för Vara kommun 
med anledning av nybyggd brandstation i Kvänum. Genom föreslagen anpassad kostnads
fårdelning kommer man på ett enklare sätt att kunna se hur mycket vatje kommun ska betala för 
sitt engagemang i Räddningsnämnden Västra Skaraborg. 

Föreslagna revideringar i avtalet innebär inte några ändrade kostnader för någon kommun, bara 
en anpassning till faktisk fördelning. 

Det reviderade avtalet föreslås träda i kraft från och med 2021-01-0 l . 

Beslutsunderlag 

-Protokollsutdrag§ 123, Kommunstyrelsen 2020-10-26 
- Tjänsteskrivelse, 2020-10-20 
-Protokoll Räddningsnämnden 2020-09-17 
-Nytt fårslag avtal gemensam räddningsnämnd 2021 , 2020-09-18 
-Protokollsutdrag § 70, Kommunfullmäktige 2020-09-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Essunga kommun 

Beslutet ska skickas till 

- Räddningsnämnden Västra Skaraborg 
-Eva-Lena Egsonius, ekonomichef 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

Utdragsbestyrkande 
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e SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

§ 96 Dnr Ks 2020/161 

Reglemente revisionen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta upprättat förslag till reglemente för revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionens reglemente har inte uppdaterats sedan 2007. Det finns därför behov av en 
omarbetning, särskilt mot bakgrund av den nya kommunallagen från 2018 samt förändringar i 
praxis. Kommunfullmäktiges presidium beslutade därför vid sitt sammanträde 2020-05-11 , § 7, 
att uppdra till kommunledningssektorn att omarbeta reglementet i enlighet med nu gällande 
kommunallag. 

Kommunfullmäktiges presidium beslutade på sitt sammanträde 2020-09-1 O § 13 att skicka 
ärendet till kommunfullmäktige för beslut efter att kommunledningssektorn tagit fram nytt 
förslag till reglemente för revisorerna. 

Revisorerna beslutade på sitt sammanträde 2020-10-08 § l , att skicka deras eget förslag om ett 
nytt reglemente för revisorerna till kommunfullmäktige. 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-19 § 79, skickades ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Beslutsunderlag 

-Protokollsutdrag§ 135, Kommunstyre lsen 2020-11-16 
- Pro to ko Ilsutdrag § 79, Kommunfullmäktige 2020-1 0-19 
-Protokollsutdrag § 13, Kommunfullmäktiges presidium 2020-09-1 O. 
- Tjänsteskrivelse 2020-08-31 
-Förslag till reglemente för revisionen 
- Reglemente för revisorerna, 2007 
-Protokollsutdrag § l , Revisionen 2020-10-08. 
-Förslag nytt revisionsreglemente Essunga kommun daterat 2020-04-23 , revisionen 

Beslutet ska skickas till 

-Revisionen 
- Elin Mellberg, t.f. kanslichef 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

§ 97 Dnr Ks 2020/72 

Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och utbetalning av 
partistöd 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänner Vänsterpartiets redovisning för 2019. 

Godkänner utbetalning för partistöd 2021 till Vänsterpartiet. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 30 juni är senaste datum för partierna att inkomma med redovisning för att få partistöd 
utbetalt nästkommande år. Kommunfullmäktiges presidium granskar de inkomna 
redovisningarna och ger förslag till beslut till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges presidium ser ett behov av att rutinerna för redovisningen av partistöd ses 
över. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag§ 14, Kommunfullmäktiges presidium 2020-11-16. 

Beslutet ska skickas till 

Elin Mellberg, t.f. kanslichef 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

§ 98 Dnr Ks 2020/34 

Delgivningar kommunfullmäktige 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänner delgivningar som förtecknas i protokoll. 

Sammanfattning av ärendet 

- Beslut om eftetträdarval för Els y Lundberg Östrand (L), (2020-11-11) 
- Justerat protokoll kommunstyrelsen 2020-10-26, (2020-11-05) 
- Förbundsordning, Tolkförmedling Väst, (2020-1 0-12) 
-Protokollsutdrag§ 413 , Delårsrapport 2020, Tolkförmedling Väst (2020-10-12) 
- Revisorernas bedömning, (2020-1 0-12) 
-De lårsrappott 2020, (2020-1 0-12) 
- Budget och verksamhetsplan 2021-2023, Tolkförmedling Väst, (2020-1 0-08) 
-Protokollsutdrag § 414, Tolkförmedling Väst, 2020-09-25, (2020-1 0-08) 
- Regionfullmäktiges beslut 2020-09-22 § 163, (2020-1 0-06) 
- Regionfullmäktiges beslut 2020-09-20 § 175, (2020-1 0-06) 
-Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 22 september 2020, (2020-10-05) 
- Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 22 september 2020, (2020-1 0-05) 

Justerare Utdragsbestyrkande 

7J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

§ 99 Dn r Ks 2020/284 

Motion gällande Västtrafiks seniorkort 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Laila Strandberg, liberalerna (L) inkom 2020-11-09 med en motion angående Västtrafiks 
seniorkoti. Bakgrunden till motionen är enligt liberalerna att det för närvarande är 42 av 50 
kommuner i Västra Götalands län som har seniorkort, men inte Essunga. 

I motionen föreslår därför liberalerna att även Essunga kommun snarast erbjuder sina seniorer 
ovanstående koti. 

Beslutsunderlag 

Motion från liberalerna, 2020-11-09 

Beslutet ska skickas till 

Elin Mellberg, t.f. kanslichef 

Justerare 
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Essunga kommun 

§ 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

Dnr Ks 2020/274 

Medborgarförslag angående Inventering av ödehus i Essunga 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Linnea Blad har inkommit med ett medborgarförslag, 2020-10-21 , angående inventering av 
ödehus i Essunga kommun. 

I motionen föreslår hon följande: 
Essunga kommun undersöker möjligheten att genomföra en inventering av de obebodda 
hus som finns. 
Kontakt tas med ägarna till husen för att se om intresse finns att avyttra fastigheten eller 
eventuellt hyra ut. 
Integrera detta arbete i kommunens marknadsföring så att de som längtar till landsbygden 
kan få upp ögonen för Essunga kommun. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförs lag, 2020-10-21 

Beslutet ska skickas till 

Elin Mellberg, t.f. kanslichef 

Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

§ 101 Dnr Ks 2020/240 

Fyllnadsval av ledamot i Essunga kommuns revision, 
lekmannarevisor för stiftelsen Essunga industrier och ersättande 
lekmannarevisor i Essunga Bostäder AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Jan Därnemyr till ersättande lekmannarevisor i Essunga Bostäder AB för återstående tid av 
mandatperioden 2018-2022 och på det sätt ersätta den andra beslutssatsen i kommunfullmäktiges 
beslut 2020-09-21 § 67. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet tas upp igen då valet tilllekmannarevisor för Essunga Bostäder AB skulle ha varit val 
av ersättande lekmannarevisor för Essunga Bostäder AB . 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag§ 67, Kommunfullmäktige 2020-09-21 

Beslutet ska skickas till 

- Helena Söderlund, Essunga Bostäder AB 
- Elin Mellberg, t.f. kanslichef 

Justerare 
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Kommunfullmäktige l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

§ 102 Dnr Ks 2020/290 

Entledigande av Anna Karlsson som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anna Karlssons (L) begäran om entledigande från förtroendeuppdraget som ersättande ledamot i 
kommunfullmäktige beviljas. 

Ny sammanräkning begärs från Länsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Karlsson (L) inkom 2020-11-16 med en avsägelse av uppdraget som ersättande ledamot i 
kommunfullmäktige. Avsägelsen gäller från och med 2020-11-13. 

Beslutsunderlag 

- Avsägelse, 2020-11-16 

Beslutet ska skickas till 

- Länsstyrelsen 
- Elin Mellberg, t.f. kanslichef 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige e SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-16 

§ 103 

Information från Essunga Bostäder AB 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunfullmäktiges sammanträde informerade Fredrik Almgren, ordförande Essunga 
Bostäder AB, om att det inte blir någon presentation av Essunga Bostäder AB:s affärsplan på 
sammanträdet på grund av c01·ona. Han meddelade att Essunga Bostäder AB istället kommer att 
skicka ut informationsmaterial till alla gruppledare och att om önskemål finns så kan någon från 
styrelsen komma ut och redogöra mer kring det. 

Justerare 
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