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Sammanträdesdatum

2018-09-24

Kommunfullmäktige

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Bengt Viktorsson (M), ordförande
Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordf.
Helene Mohr (C), 2:e vice ordf.
Daniel Andersson (M)
Maria Radivoj (S)
Niclas Eringsfors (S)
Marie-Louise Svensson (M)
Anita Persson (S)
Fredrik Almgren (M)
Kenth Henningsson (S)
Maria Malmberg (C)
Peter Lundgren (M)
Gunilla Hermansson (KD)
Robert Hallin (S)

Mats Olsson (MP)
Barbro Gustafsson (M)
Elsy Lundberg Östrand (L)
Conny Svensson (S)
Leif Avlskarl (M)
Tommy Jonsson (S)
Fredrik Karlsson (M)
Yvonne Mossberg (S)
Ralph Lundell (KD)

Tjänstgörande Anita Carlsson (C) ersättare för Tomas Johansson (C)
ersättare
Pernilla Jönsson (M) ersättare för Pernilla Nilsson (M)
Birgitta Nielsen (V) ersättare för Asima Velic’ (V)
Stig Larsson (C) ersättare för Pia Fahlgren (C)
Cliff Nyqvist (M) ersättare för Jörgen Dimenäs (M)

Övriga
närvarande
Tjänstemän

Björn Franke, tf kommunchef
Eva-Lena Egsonius, ekonomichef, §§ 55–64
Loella Tandoc Johansson, förvaltningssekreterare
Malin Gustafsson, nämndsekreterare
Karin Ekblad, nämndsekreterare

Övriga

Lars Sahlin, kommunrevisionen
Anne-Marie Nilsson, kommunrevisionen
Carl Dicander, kommunrevisionen
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2018-09-24

Kommunfullmäktige

§ 55

Dnr 2018-000001

Information
Under sammanträdet
Nämndsekreterarna Loella Tandoc Johansson, Karin Ekblad och Malin Gustafsson
presenterar sig kortfattat och den nya strukturen på nämndarbetet som det kommer att se
ut efter årsskiftet.
Revisionens ordförande Lars Sahlin (S) informerar att kommunrevisionen har granskat
äldreomsorgen under våren 2018 och fått de kompletterande svar de önskat från socialnämnden.
Under hösten 2018 kommer kommunrevisionen att granska kommunens grundskola.
Socialnämndens ordförande Elsy Lundberg Östrand (L) säger några ord kring granskningen
av äldreomsorgen.
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Sammanträdesdatum

2018-09-24

Kommunfullmäktige

§ 56

Dnr 2018-000095

Sammanträdesdagar 2019
Kommunfullmäktiges beslut
- Fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2019 enligt förslag daterat
2018-08-28.
- Kommunstyrelsen sammanträder den 9 januari 2019 för att utse ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesdagar 2018 med tillhörande planeringslista för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har tagits fram.
Förslaget togs fram i samråd med kommunfullmäktiges ordförande Bengt Viktorsson (M),
kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M), kommunchef Lars Jerrestrand och
ekonomichef Eva-Lena Egsonius för att sammanträdesdatumen ska stämma överens med
exempelvis ekonomisystemet när sådana ärenden ska behandlas.
På kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2018-08-20, § 77 framfördes önskemål om att
undvika sammanträden på marknadsdagar (onsdagar).
Första sammanträdet för alla arbetsutskott måste förekommas av respektive nämnd, som utser
ledamöterna till utskottet.
Under sammanträdet
Ordförande Bengt Viktorsson (M) föreslår att det första inplanerade datumet för kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 januari 2019, ska börja med sammanträde för kommunstyrelsen
för att utse vilka ledamöter som ska ingå i utskottet.
Ledamöterna önskar att samtliga nämndes möten finnas i en övergripande sammanträdeskalender med planeringslista.
Ärendets gång
- Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 98
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 77
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 98, Kommunstyrelsen, 2018-09-05
- Förslag, förvaltningssekreterare Susanne Hermansson Engdahl, 2018-08-28
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Sammanträdesdatum

2018-09-24

Kommunfullmäktige

§ 57

Dnr 2018-000127

Avgifter inom äldreomsorgen 2019 samt
riktlinjer med tillämpningsanvisningar
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna avgifter inom äldreomsorgen för 2019, inklusive tillämpningsanvisningar enligt
socialnämndens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Riksdagen beslutade 2001 att införa en så kallad maxtaxa inom äldreomsorgen, med vilken
kommunfullmäktige på sitt sammanträde 2002-06-11, § 50 beslutade följa.
Riksbyggens Kooperativa hyresrättsförening Essunga äldrebostäder beslutar om hyresnivån
för de särskilda boendeformerna.
Kommunfullmäktige beslutar om avgifter i övrigt inklusive alla avgifters tillämpningsanvisningar.
Social sektor har tagit fram förslag till avgifter inom äldreomsorgen för 2019. I förslaget har
löne- och kostnadsutvecklingen samt avgiftsnivåerna i Skaraborgs övriga kommuner beaktats.
Tillämpningsanvisningarna har förtydligats i punkt 2.5 Uppgiftsinlämning:
”Den enskilde är skyldig att lämna in de uppgifter som kommunen behöver för att en korrekt
avgift ska kunna beräknas. Inkomstuppgift begärs in av kommunen när insatser påbörjas och
därefter årligen. Inkomstuppgift ska lämnas senast 14 dagar efter begäran. Saknas fullständiga
uppgifter om inkomst tas maximal avgift ut. En gång per månad inhämtar kommunen aktuella
inkomster och bostadstillägg från Försäkringskassan och Statens pensionsverk.”
Under sammanträdet
Elsy Lundberg Östrand (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ärendets gång
- Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 101
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 83
- Socialnämnden 2018-06-12, § 34
- Socialnämndens arbetsutskott 2018-05-29, § 64
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 101, Kommunstyrelsen, 2018-09-05
- Protokollsutdrag § 34, Socialnämnden, 2018-06-12
- Förslag Avgifter inom äldreomsorgen med tillämpningsanvisningar 2019, chef social sektor
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Björn Franke, 2018-06-05
- Jämförelse av avgifter äldreomsorgen med andra kommuner i Skaraborg,
Bemanningsenheten Essunga kommun, 2018-04-26
Expedieras till
Socialnämnden
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Kommunfullmäktige

§ 58

Dnr 2018-000128

Priser på restaurang Kaveldunet 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna föreslagna priser på restaurang Kaveldunet, Kerstinsås att gälla från och med
2019-01-01 enligt socialnämndens förslag.
Sammanfattning av ärendet
I måltiden på Kaveldunet, Kerstinsås ingår varmrätt, sallad, valfri måltidsdryck, bröd, kaffe
och efterrätt.
Pensionärer (vid köp av häfte á 10 kuponger)
För en måltid betalar pensionärer samma pris som personal.
2017–2018 550 kr
2019
570 kr
Personal
Anställda i Essunga kommun, Primärvården i Nossebro, Essunga Bostäder AB och
Apotekets personal.
2017–2018 55 kr
2019
57 kr
Övriga
2017–2018

80 kr

2019

83 kr

Ärendets gång
- Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 102
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 84
- Socialnämnden 2018-06-12, § 35
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 102, Kommunstyrelsen, 2018-09-05
- Protokollsutdrag § 35, Socialnämnden, 2018-06-12
Expedieras till
- Restaurang Kaveldunet
- Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

2018-09-24

Kommunfullmäktige

§ 59

Dnr 2018-000142

Taxor för pedagogisk lunch och personallunch 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna taxor för pedagogisk lunch och personallunch att gälla från och med
2019-01-01 enligt utbildningsnämndens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden förslår följande taxor för pedagogisk lunch och personallunch för 2019:
2018

2019

Pedagogisk måltid skola

20 kr

23 kr

Pedagogisk måltid förskola/fritids

10 kr

10 kr

Personallunch

55 kr

57 kr

Ärendets gång
- Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 103
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 85
- Utbildningsnämnden 2018-06-19, § 31
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 103, Kommunstyrelsen, 2018-09-05
- Protokollsutdrag § 31, Utbildningsnämnden, 2018-06-19
Expedieras till
- Utbildningsnämnden
- Kostchef Mailis Kuhlin Gustavsson
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§ 60

Dnr 2018-000143

Taxor för uthyrning av skollokaler 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna taxor för uthyrning av skollokaler 2019 enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden föreslår följande taxor för uthyrning av skollokaler för 2019:
Lokaler i Nossebro skola

2018

2019

Aula entré

130 kr/dygn

140 kr/dygn

Aula med pentry

570 kr/dygn

600 kr/dygn

1 140 kr/dygn

1 200 kr/dygn

Matsal med pentry

580 kr/dygn

600 kr/dygn

Kök med diskmaskin

525 kr/dygn

Diskmaskin (i Nossebro skolkök)

260 kr/dygn

625 kr/dygn
---

Fritidsgården

130 kr/dygn

150 kr/dygn

Musiksal

130 kr/dygn

150 kr/dygn

Slöjdsalar

130 kr/dygn

Hemkunskapssal (tidigare benämnt skolkök)

130 kr/dygn

150 kr/dygn
150 kr/dygn

Bild- och keramiksal

130 kr/dygn

150 kr/dygn

Sammanträdesrum vid biblioteket

130 kr/dygn

150 kr/dygn

Idrottshall

77 kr/tim

80 kr/tim

Idrottshall vid betalande publik

125 kr/tim

130 kr/tim

Halva idrottshallen

54 kr/tim

60 kr/tim

Lektionssal

130 kr/dygn

150 kr/dygn

Konferensrum

130 kr/dygn

150 kr/dygn

Aula med matsal och pentry

Nossebro lärcenter
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Lokaler i Bredöl och Jonslund

2018

2019

Matsal

260 kr/dygn

300 kr/dygn

Slöjdsalar

130 kr/dygn

150 kr/dygn

54 kr/tim

60 kr/tim

Gymnastiksal

Möjligheten att hyra enbart diskmaskin i Nossebro skolkök har tagits bort då detta är ett
fast inventarium värd 150 000–200 000 kronor och kräver utbildning för att användas.
Istället finns en diskmaskin i pentryt, i direkt anslutning till aula och matsal, att användas
vid uthyrning.
Ärendets gång
- Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 104
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 86
- Utbildningsnämnden 2018-06-19, § 30
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 104, Kommunstyrelsen, 2018-09-05
- Protokollsutdrag § 30, Utbildningsnämnden, 2018-06-19
- Tjänsteskrivelse, kökschef Mailis Kuhlin Gustavsson, 2018-06-14
Expedieras till
Utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum

2018-09-24
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§ 61

Dnr 2018-000144

Taxa som följer maxtaxa inom barnomsorgen
Kommunfullmäktiges beslut
Ge sektor utbildning delegation på att verkställa ändring av barnomsorgstaxan varje år så att
den följer beslutad maxtaxa enligt "Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som
tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet".
Sammanfattning av ärendet
Essunga kommun tillämpar maxtaxa i enlighet med "Förordning (2001:160) om statsbidrag
till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet".
Sektor utbildning föreslår att nämnden och kommunfullmäktige beslutar ge sektor utbildning
delegation att verkställa ändring av barnomsorgstaxan varje år så att den följer beslutad maxtaxa enligt Förordning (2001:160).
Den taxa som föreslås följa riksdagens beslutade maxtaxa är Essunga kommuns barnomsorgstaxa, fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-26, § 78.
Riksdagens beslutade bifall till utbildningsutskottets hemställan 2000-11-24 om Maxtaxa
och allmän förskola med mera (Utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU5):
”Riksdagen godkände regeringens förslag om allmän förskola, förskoleverksamhet för barn
vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga samt maxtaxa, det vill säga en högsta avgift
inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Förskolan görs tillgänglig för alla barn i
åldern fyra och fem år. Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar om året och ska
vara avgiftsfri. Förskoleverksamhet för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga
ska omfatta minst tre timmar om dagen eller 15 timmar i veckan och gälla alla barn från och
med ett års ålder. Statsbidrag ska lämnas till kommuner som tillämpar maxtaxa. Ett särskilt
statsbidrag om 500 miljoner kronor per år lämnas också för kvalitetssäkrande åtgärder.
Införandet ska ske den 1 juli 2001 för rätt till förskoleverksamhet för barn till arbetslösa, den
1 januari 2002 för maxtaxan och rätt till förskoleverksamhet för barn till föräldralediga samt
den 1 januari 2003 för allmän förskola för fyra- och femåringar.”
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/maxtaxa-och-allmanforskola-mm_GO01UbU5
Ärendets gång
- Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 105
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 87
- Utbildningsnämnden 2018-06-19, § 28
- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-06-04, § 34
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 105, Kommunstyrelsen, 2018-09-05
- Protokollsutdrag § 28, Utbildningsnämnden, 2018-06-19
Expedieras till
Utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum

2018-09-24

Kommunfullmäktige

§ 62

Dnr 2018-000130

Oförändrade taxor 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna att föreslagna taxor är oförändrade 2019.
Sammanfattning av ärendet
Följande av kommunens taxor föreslås av förvaltningarna bibehållas oförändrade 2019:
Taxa:

Fastställd:

Nämnd:

Avgifter Nossebro Marknad

Kf 2017-09-25, § 55

Un

Avgifter för kulturskolan

Kf 2016-09-26, § 70

Un

Avgifter vid upplåtelse av torgplats

Kf 2016-09-26, § 72

Ks

Bibliotekstaxor

Kf 2016-09-26, § 75

Un

Taxa vid kopiering, utskrift med mera

Kf 2016-09-26, § 76

Ks

Taxa vid utlåning av maskiner och fordon med mera

Kf 2016-09-26, § 77

Ks

Taxa för kartprodukter

Kf 2016-09-26, § 78

Ks

Taxa för färdtjänst

Kf 2014-12-15, § 101

Ks

Vatten- och avloppstaxa (VA)

Kf 2014-09-22, § 62

Ks

Avgifter för serveringstillstånd, tobak och folköl:
Tillsynsavgifter (fast och rörlig)
Prövningsavgifter (tillståndsavgifter)

Kf 2014-09-22, § 65

Sn

Taxa för mottagning av slam

Kf 2012-10-01, § 75

Ks

Uthyrning av dagcentralen Gullregnet

Kf 2012-10-01 § 81

Sn

Prissättning av småhustomter

Kf 2011-09-26, § 74

Ks

Taxa vid utlåning av ljudanläggning

Kf 2010-09-27, § 77

Ks
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Sammanträdesdatum

2018-09-24

Kommunfullmäktige

Uthyrning av samlingssalen Kerstinsås

Kf 2010-09-27, § 89

Sn

Hyra av sammanträdesrum kommunkontoret

Kf 2010-09-27, § 90

Ks

Felparkeringsavgifter

Kf 2010-09-27, § 73

Ks

Avgifter inom äldreomsorgen:
Hälso- och sjukvårdsavgiften

Kf 2009-09-28, § 81

Sn

Avgifter inom äldreomsorgen:
Avlösning för anhörig

Kf 2009-09-28, § 81

Sn

Under kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-05, § 106 fick kommunstyrelseförvaltningen
i uppdrag att se över och revidera de taxor som är oförändrade under 2019 inför 2020.
Ärendets gång
- Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 106
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 88
- Utbildningsnämnden 2018-06-19, § 29
- Socialnämnden 2018-06-12, § 36
- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-06-04, § 35
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 106, Kommunstyrelsen, 2018-09-05
- Protokollsutdrag § 36, Socialnämnden, 2018-06-12
- Protokollsutdrag § 29, Utbildningsnämnden, 2018-06-19
- Förslag oförändrade taxor 2019 inom sektor utbildning, chef utbildningssektor
Bosse Svensson, 2018-05-29
- Tjänsteskrivelse oförändrade taxor på biblioteket 2019, kulturchef Rigmor Persson,
2018-05-22
- Gällande bibliotekstaxor 2018, beslutade i kommunfullmäktige 2016-06-13, § 27
- Tjänsteskrivelse oförändrade taxor för kulturskolan 2019, kulturchef Rigmor Persson,
2018-05-22
- Gällande taxor för kulturskolan för läsåret 2018/2019, beslutade i kommunfullmäktige
2016-09-26, § 70
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

§ 63

Dnr 2018-000122

Förfrågan om särskild medlemsinsats i
Kommuninvest 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Höja medlemsinsatsen till Kommuninvest från miniminivå (200 kronor per invånare)
till högsta nivån (900 kronor per invånare), vilket motsvarar en insats på ytterligare
3 949 242 kronor år 2018. Ny total medlemsinsats för 2018 blir 5 082 300 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Skärpta EU-regler innebär att Kommuninvest liksom övriga banker och finansinstitut inom
unionen måste stärka sitt kapital. Den senaste finanskrisen visade att bankerna hade otillräckliga riskbuffertar. Det är anledningen till att EU från och med januari 2014 infört ett nytt
regelverk med tuffare kapitalkrav på banker och kreditinstitut. Syftet är att stärka motståndskraften i banksektorn och därigenom minska sannolikheten för nya finansiella kriser.
För Kommuninvests del innebär de nya reglerna att de måste öka det egna kapitalet för att
leva upp till det nya kravet. Kommuninvest valde inledningsvis att höja räntan för att förstärka
kapitalet men 2015 valde de att förstärka det egna kapitalet med extra medlemsinsatser och
sänkte räntan på lån.
Enligt de nya stadgarna gäller en minimi- och maximumnivå samt två mellannivåer som, om
de uppnås, medför reducerad skyldighet att betala årlig insats. Alla medlemmars kapitalinsats
registreras i Kommuninvests ekonomiska förenings medlemsförteckning. Essunga kommun
beslutade år 2015 att höja medlemsinsatsen från 72,04 kronor per invånare till miniminivån
200 kronor per invånare. Den totala kapitalinsatsen uppgår den 30 juni 2018 till 1 171 394
kronor, vilket motsvarar 207 kronor per invånare.

Insatsstorlek
Miniminivå kr/inv
50%‐nivå
75%‐nivå
Högsta nivå

Kronor per
invånare
200
450
675
900

Ny
Antal invånare Insats årsinsats
2018‐01‐01
tom 2017 2018
5 647 1 133 058
38 336
1 408 092
2 678 667
3 949 242

Summa
insats
Avkastning
2018
1,5%
1 171 394
17 571
2 541 150
38 117
3 811 725
57 176
5 082 300
76 235

Miniminivån måste uppnås till 2018 för befintliga medlemmar. Mer tvång finns inte i
dagsläget utan man hoppas på frivilliga insatser utöver miniminivån.
En stor del av medlemmarna har under åren 2015–2017 gjort en så stor insatsökning att
det har varit till fördel för Kommuninvests anseende. Att medlemmar frivilligt och med
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tidsmässig framförhållning värnar den egna organisationen uppfattas som en kraftfull
styrkemarkering jämfört med om föreningen i ett sent skede skulle behöva tvinga fram
inbetalning av kapital med stöd av stadgarna.
Det finns flera fördelar med att öka medlemsinsatsen till Kommuninvest. Den årliga
återbäringen, som just nu är 1,5 procent blir en intäkt till kommunen, till vilken den årliga
insatsen är knuten. Ju högre medlemsinsats kommunerna satsar, desto bättre lånevillkor.
2015 sålde Essunga kommun en lågriskfond på grund av att fonden genererade en minusränta.
Fondens kapital är insatt på ett eget konto på Sparbanken Skaraborg. Fonden har ökat från
7 390 000 kronor till 7 418 000 kronor under åren 2015–2017, vilket innebär en genomsnittlig
avkastning på 0,3 procent.
Det obligatoriska insatskapitalet kan inte tas ut på annat sätt än genom att säga upp
medlemskapet. Insatskapitalet påverkar inte resultatet utan endast likviditeten.
Under sammanträdet
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius redovisar kortfattat för- och nackdelar med en höjning av
medlemsinsatsen i Kommuninvest och dess konsekvenser för Essunga kommun.
Ärendets gång
- Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 107
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 82
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 107, Kommunstyrelsen, 2018-09-05
- Tjänsteskrivelse, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2018-08-27
- Förfrågan om särskild medlemsinsats 2018 med uppgift om insatskapital och svarblankett,
Kommuninvest ekonomisk förening, 2018-06-02
Expedieras till
- Kommuninvest ekonomisk förening
- Ekonomichef Eva-Lena Egsonius
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§ 64

Dnr 2018-000132

Revidering av gemensam policy för inköp och
upphandling för Essunga, Grästorp, Götene,
Lidköping, Skara och Vara kommuner.
Kommunfullmäktiges beslut
- Fastställa reviderad gemensam policy för inköp och upphandling för Essunga, Grästorp,
Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner.
- Detta beslut gäller under förutsättning att övriga fem kommuner beslutar i enlighet med
förslaget.
- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och fatta beslut om de riktlinjer som krävs för att
fullfölja policyn.
Sammanfattning av ärendet
Essunga kommunfullmäktige beslutade 2016-02-22, § 5 om gemensam upphandlingspolicy
för Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner. Denna fastslogs sedan
i Lidköpings kommunfullmäktige 2016-03-29, § 37 efter att samtliga kommuner godkänt
föreslagen policy.
2014 beslutade EU om nya direktiv som började gälla den 1 januari 2017. Nuvarande policy
för inköp och upphandling behöver revideras för att erhålla samklang med riktlinjer för inköp
och upphandling, samt för att följa ny lagstiftning.
De tre nya upphandlingsdirektiv EU beslutade om 2014, som innebar att de gamla
upphandlingslagarna ersattes med nya är:
- Lagen om offentlig upphandling (LOU)
- Lagen om upphandling försörjningssektorerna (LUF)
- Lagen om upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner (LUK) (en helt ny lag).
Ärendets gång
- Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 110
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 91
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 110, Kommunstyrelsen, 2018-09-05
- Protokollsutdrag § 104 Revidering av policy för inköp och upphandling,
Kommunfullmäktige Lidköpings kommun, 2018-06-18
- Antagen Policy för inköp och upphandling, Kommunfullmäktige Lidköpings kommun,
2018-06-18
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Expedieras till
Lidköpings kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(21)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

20(21)

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Kommunfullmäktige

§ 65

Dnr 2018-000140

Upphävande av detaljplan Åsaka 3:12
Kommunfullmäktiges beslut
Upphäva detaljplan Åsaka 3:12.
Sammanfattning av ärendet
Essunga kommun mottog en skrivelse från Trafikverket den 28 januari 2018 med en begäran
om besked gällande avvikelse mellan gällande detaljplan ”Åsaka 3:12 del av” och vägplan för
ombyggnad av E20 Vårgårda–Vara, delen Ribbingsberg–Eling.
Detaljplanen ”Åsaka 3:12 del av”, beslutades av kommunfullmäktige 1991-08-28, § 52 och
vann laga kraft påföljande september.
Skrivelsen besvarades av kommunchef Lars Jerrestrand den 6 mars 2018. I skrivelsen
försäkrades att Essunga kommun kommer att göra vad som är möjligt för att säkerställa att
aktuell detaljplan inte ska fördröja planering och projektering av aktuell vägsträcka.
Detaljplanen ligger i direkt anslutning till befintligt vägområde väster om E20 vid Lekåsa.
Den nya utformningen för korsningen vid Lekåsa som föreslås i Trafikverket Region Väst
vägplan, hamnar inom detaljplanen i ett område avsett för kvartersmark. Då en vägplan aldrig
kan fastställas i strid mot gällande detaljplan måste detaljplanen upphävas eller ändras så att
den överensstämmer med vägplanen.
Under sammanträdet
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) ger en kort inblick i varför detaljplanen
måste upphävas.
Ärendets gång
- Kommunstyrelsen § 112, 2018-09-05
- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 73, 2018-06-27
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag § 112, Kommunstyrelsen, 2018-09-05
Expedieras till
Trafikverket
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§ 66

Dnr 2018-000027

Delgivningar kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisning av meddelanden inkomna 18 juni till och med 16 september 2018 som
förtecknas i protokoll.
Beslutsunderlag
- Protokoll §§ 96–117, Kommunstyrelsen, 2018-09-05
- Årsredovisning 2017, Mediapoolen Västra Götaland AB, 2018-06-21
- Friska barn i Skaraborg, Skaraborgs Kommunalförbund, 2018-06-26
- Sammanträdestider för regionfullmäktige 2019,
Regionfullmäktige Västra Götalandsregionen, 2018-06-27
- Kungörelse av sammanträde för behandling av budget och verksamhetsplan 2017–2019,
Tolkförmedling Väst, 2018-09-13
- Information till dem som förbereder och planerar nämndemannavalet 2019,
Domstolsverket Sveriges Domstolar, 2018-06-18
- Cirkulär 18:31 Förslag med bilagor till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
2018-09-14
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