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§ 194 

Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(18) 
Sammanträdcsdarum 

2019-10-28 
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§ 195 

Information 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdan1m 

2019-10-28 

Daniele Coen, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, informerar om ny 
brandskydds taxa. 

Ekonomichef Anders Johansson och kommunchef Kajsa Eriksson Larsson 
informerar om Delårsrapport 2019 och ägardirektiv kommunala bolag. 
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§ 196 

Allmänhetens frågestund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-10-28 

Björn Rydh frågar om att röja sly vid Bastustigen (bil.60): 

Kommunfullmäktige presidium beslutar att frågan får ställas. 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) besvarar frågan (bil.61). 

Justcrandcs signatur 
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Kommunfullmäktige 

§ 197 

Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsclatum 

2019-10-28 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget lämnas till 
· kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige: 

Arne Johansson: 

• Beläggning på gång- och cykelbana (bil.62). 

Besluts underlag 

Arne Johansson, Förslag, 2019-09-24 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 198 

Frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-10-28 

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 
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§ 199 

Interpellationer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträclcsclatum. 

2019-10-28 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdat\lm 

2019-10-28 

Dnr 2019-000001 

Budgetuppföljning och delårsrapport 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa delårsrapport för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunkoncernens delårsbokslut visar på ett resultat om 23,0 mnkr, vilket är 
drygt nio mnkr över budgeterade 13,6 mnkr. 

Prognosen för helåret 7,7 mnkr tyder däremot på ett resultat betydligt under 
budget. Både kommunen och bolagen räknar med högre kostnader under 
hösten vilket leder till en lägre årsprognos än delårsresultat. 

Främsta anledning till den låga helårsprognosen är ett beräknat underskott för 
socialnämnden jämfört med budget om - 6, 1 mnkr. Men även barn- och 
utbildningsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse i årsprognosen. 

Finansförvaltningens prognos visar på ett positivt utfall, jämfört med budget 1 
650 tkr. Högre generella statsbidrag samt högre utdelning från Kommuninvest 
än planerat. 

För tre av de sex kommunala bolagen prognostiseras det för helåret negativa 
resultat. Dock inga betydande belopp och det mesta härrör till 
engångskostnader. 

Nämndernas och bolagen ekonomi kommenteras förutom delårsrapporten mer 
ingående i budgetuppföljning för augusti som redovisas i mål- och 
uppföljningssystemet Stratsys. 

Förslag på sammanträde 

Catarina Davidsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 125, 2019-10-15 

Revisorerna, Bedömning av delårsrapport 

Ekonomienheten, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomienheten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantriidcsdat,1m 

2019-10-28 

Dnr 2019-000257 

Ny taxekonstruktion samt nya taxor för rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar anta ny taxekonstruktion samt nya taxor 
för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, att gälla från och med 
2020-01-01 (bil.63). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att beslutet vid punkt 1 gäller under 
förutsättning att alla kommuner anslutna till Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg fattar samma beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll är ett krav för kommunen att 
tillhandahålla enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor. Ansvaret för sotning 
(rengöring) och brandskyddskontroll är överfört från kommunen till 
räddningstjänstförbundet och tjänsten tillhandahålls av privata entreprenörer 
efter upphandling av tjänstekoncession. 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg beslutade att upphandla 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 2019-02-28 D § 11. 
Upphandlingen avslutades 2019-04-15 och den upphandlade tjänsten ska 
levereras från och med 2020-01 -01. 

Upphandling genomfördes med absoluta krav och lägst anbud vann. Lägst 
anbud var den med lägst anbudssumma. Anbudssumman är en sammanvägning 
av timtaxan för rengöring (sotning) och timtaxan för brandskyddskontroll i 
förhållande till underlaget för respektive tjänst. 

En del i upphandlingen är att en ny taxekonstruktion för rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll tagits fram. Räddningstjänsten, i egenskap av 
kommunalförbund, får inte fatta beslut om taxor. Taxan och 
taxekonstruktionen måste därför antas av kommunfullmäktige i respektive 
kommun. 

Taxekonstruktionen består av en taxa för rengöring (sotning) och en taxa för 
brandskyddskontroll som båda är uppbyggda på samma sätt. Taxan består av 
grundavgift samt rengöringsavgift/kontrollavgift som samtliga utgör en 
procentuell andel av timtaxan. Grundavgiften avser kostnader för ex. 
administration och transporter. 
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Kommunfullmäktige 

Rengöringsavgiften/Kontrollavgiften avser arbetskostnader för ex. nödvändiga 
arbetsmoment i samband med rengöringen eller kontrollen samt 
dokumentering av kontrollen. 

Förslag på sammanträdet 

Anders Lundgren (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med förändringen att 
en punkt 2 läggs till beslutet enligt nedanstående: 

Kommunfullmäktige beslutar att beslutet vid punkt 1 gäller under förutsättning 
att alla kommuner anslutna till Räddningstjänsten Östra Skaraborg fattar samma 
beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders Lundgrens förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Anders Lundgrens 
förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 126, 2019-10-15 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-10-28 

Dnr 2019-000168 

Revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglementet för Kommunala 
pensionärsrådet genom borttagande av meningen "Ledamoten från 
socialnämnden ska vara rådets ordförande" (bil.64). 

Sammanfattning av ärendet 
Reglementet som antogs i kommunfullmäktige i maj månad innehöll två 
meningar som handlar om val av ordförande. Den mening som ska gälla är " 
Rådet väljer inom sig ordförande och vice ordförande, ordförande väljs bland 
de förtroendevalda och vice ordförande bland företrädarna från 
pensionärs organisationerna." 

Förslag på sammanträdet 

Catarina D avidsson (C): Bifall till kommunstyrelsesens förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 127, 2019-10-15 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Beslutsunderlag, 2019-09-25 

Beslutet ska skickas till 

Socialnämnden 

Kommunala pensionärsrådet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-10-28 

Dnr 2019-000322 

Revidering av Regler hedersbevisning och uppvaktning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar anta reviderade Regler hedersbevisning 
och uppvaktning (bil.65). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Regler hedersbevisning och 
uppvaktning ska gälla från 2019-12-01 och nuvarande regler upphör 
samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt nuvarande regler får en anställd efter 25 år i kommunen i förhållande till 
en förtroendevald som avgår efter 25 år en hedersgåva till nästan halva värdet. 

Det innebär att en medarbetare får köpa en minnesgåva till ett värde av 5220: -
och en förtroendevald som slutar efter 25 år får en ljuskrona från Skultuna till 
ett värde av 9900: -

Förslaget är att hedersgåvor till anställd och förtroendevald ska likställas så 
ingen skillnad finns utan att detta hanteras på samma sätt. 

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 128, 2019-10-01 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Kommunledningsförvaltningens enheter 
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§ 204 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdan1m 

2019-10-28 

Dnr 2019-000208 

Obesvarade motioner, motionsbalansen 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) informerar om 
obesvarade motioner (bil.66). 
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§ 205 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanrräclcsclat\ltn 

2019-10-28 

Dnr 2019-000344 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) informerar om 
obesvarade medborgarförslag (bil.67). 

Justcrandcs signatur 
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§ 206 

Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-10-28 

Ordförande Mats Mellblom (C) informerar om Avfallshantering Östra 
Skaraborgs delårsrapport 2019. 
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Sammanträdcsdatum 

2019-10-28 

Kommunfullmäktige 

§ 207 

Nya motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Mats Mellblom (C) anmäler följande motioner som inkommit till 
kansliet: 

Stefan Hallberg (SD): 

• Information om status för motioner och medborgarförslag (bil.68). 

Diana Goldhammer (SD): 

• Robotkatter för dementa (bil.69). 

Justcrandcs s ignatur 
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