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Kommunstyrelsen

§ 118

Dnr 2018-000012

Tätortsvandringar (trygghetsvandringar)
Kommunstyrelsens beslut
- Ledamöterna tar del av informationen.
- Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkoppla till respektive tätort med åtgärder
på de synpunkter som framkommit under vandringarna.
Sammanfattning av ärendet
Brottsförebyggande rådet är en arbetsgrupp som har till uppgift att leda och samordna det
brottspreventiva arbetet för att öka tryggheten i kommunen.
I det lokala brottsförebyggande rådet finns företrädare för polis, kommunen, regionen,
företagarna, handel samt individ- och familjeomsorgen.
Det övergripande målet för det brottsförebyggande arbetet är att minska brottsligheten och
öka tryggheten i samhället. Arbetet bedrivs på många nivåer i samhället, bland annat i form
av trygghetsvandringar då kommuninvånare tillsammans med företrädare från rådet
gemensamt identifierar områden utifrån ett trygghetsperspektiv.
Trygghetsvandringar har genomförts i Jonslund den 7 maj och i Främmestad den 12 juni
2018. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-09-19, § 99 beslutades att
trygghetsvandring i Fåglum ska genomföras onsdag den 24 oktober 2018, kl. 18:00.
Under sammanträdet
Kommunchef Lars Jerrestrand presenterar en sammanställning av de synpunkter som
framkommit under vårens trygghetsvandringar och hur dessa hanteras.
Ledamöterna framför att tjänstemännen ska återkoppla till dem vid eventuella brister i den
fysiska miljön efter inspektionsrundor på exempelvis skolgårdar, lekplatser och andra
grönytor i kommunen.
Barbro Gustafsson (M) önskar kontinuitet i användandet av ordet trygghetsvandringar och
tätortsvandringar. Ledamöterna var överens om att använda sig av ordet tätortsvandringar i
första hand.
Vidare diskuterade ledamöterna att kommunen måste få ett mer långsiktigt och strategiskt
tänkande och föreslog ett möte till vilket både politiker och tjänstemän ska bjudas in.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19, § 99
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2018-10-03

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 99, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-19
- Presentation trygghetsvandring Jonslund, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-09-28
- Sammanställning och uppföljning av uppkomna synpunkter under tätortsvandring i
Jonslund den 7 maj 2018, samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman, 2018-09-28
- Presentation trygghetsvandring Främmestad, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-09-28
- Sammanställning och uppföljning av uppkomna synpunkter under tätortsvandring i
Främmestad den 12 juni 2018, samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman, 2018-09-28
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2018-10-03

Kommunstyrelsen

§ 119

Dnr 2018-000186

Delårsrapport 2018, tertial 2
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna Essunga kommuns delårsrapport 2018, tertial 2 och lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens delårsrapport innehåller en förvaltningsberättelse med bland annat avstämning
av finansiella mål och ekonomisk redovisning för kommunen i sin helhet och nämnderna.
Kommunen visar ett resultat på 10,2 miljoner kronor per den 30 augusti 2018. Prognostiserat
resultat för år 2018 visar 3,1 miljoner kronor (0,9 procent).
Belopp i Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag, not 4
Finansiella intäkter
Finasiella kostnader
Årets resultat (förändring av eget kapital)

Utfall
180831

Utfall Prognos
170831
2018

Budget
2018

68 406 77 247 102 610
95 906 111 525
‐264 704 ‐265 196 ‐408 200 ‐399 178 ‐403 744
‐9 804 ‐8 802 ‐17 000 ‐17 000 ‐15 390
‐206 102 ‐196 751 ‐322 590 ‐320 272 ‐307 609
159 103 152 962 239 743 238 778 231 184
57 815 56 333
86 443
87 874
86 609
353
100
500
495
277
‐1 007
115
‐1 000
‐295
‐171
10 163 12 759
3 096
6 580
10 290

Tilläggsanslag (TA) beslutade på kommunfullmäktige 2018-04-16:
- Utökade kostnader för framtagande av detaljplaner 2018, § 16, 400 000 kronor
- Hyra och etableringskostnader modul för förskolan i Främmestad, § 19, 1 000 000 kronor

Under sammanträdet
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius redovisar kommunens delårsrapport 2018, tertial 2.
Ledamöterna diskuterar planerade investeringar i kommunens olika fastigheter samt
kommunfullmäktiges mål.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19, § 100
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Sammanträdesdatum

2018-10-03

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 100, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-19
- Tjänsteskrivelse till delårsrapport 2018, tertial 2, ekonomichef Eva-Lena Egsonius,
2018-09-12
- Delårsrapport 2018, tertial 2, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2018-09-26
- Sammanställning delårsrapport 2018, tertial 2, version 2, ekonomichef Eva-Lena Egsonius,
2018-09-21
- Prognos investeringar 2018 uppföljning tertial 2 inklusive ombudgeteringar och TA,
ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2018-09-11
Expedieras till
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius
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Kommunstyrelsen

§ 120

Dnr 2018-000196

Justerad resultatnivå för Essunga kommuns budget 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
- Justera tidigare beslutad resultatnivå från 1,5 procent till 1,2 procent för 2019.
- Höja beräkningsunderlaget för invånarantal med tio invånare.
Sammanfattning av ärendet
På kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-18, § 30 beslutades om en resultatnivå om
1,5 procent.
På budgetberedningens sammanträde 2018-09-12, § 7 presenterade varje nämnd sina
respektive budgetförutsättningar. Det framkom att utbildningsnämndens budget behöver
utökas till följd av ökat tryck på förskoleverksamheten. Budgetberedningen föreslog därför en
justerad resultatnivå från 1,5 procent till 1,2 procent och höja invånarantalet från 5 650 till
5 660 invånare för Essunga kommuns budget 2019. Detta skulle innebära en större budgetram
för utbildningsnämnden på cirka 1,5 miljoner kronor.
Under sammanträdet
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius presenterar budgetberedningens förslag med en justerad
resultatnivå då utbildningsnämnden behöver en större budgetram för att kunna tillgodose det
ökade behovet inom förskoleverksamheten.
Ärendets gång
Budgetberedningen 2018-09-12, § 7
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 7, Budgetberedningen, 2018-09-12
- Nya ramar efter Budgetberedningens sammanträde 2018-09-12, ekonomichef
Eva-Lena Egsonius, 2018-09-26
Expedieras till
- Utbildningsnämnden
- Ekonomichef Eva-Lena Egsonius
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Kommunstyrelsen

§ 121

Dnr 2018-000184

Budgetberedningens behandling av
förslag till investeringsbudget 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Anta nytt förslag till investeringsplan 2020–2021 med budget 2019 med total investeringsram
på 32 860 tkr.
Sammanfattning av ärendet
En investering räknas inte som en driftkostnad eftersom det är en kostnad av engångskaraktär.
En investering finansieras antingen med lån från externa långivare som exempelvis banken
eller från kommunen själv.
Exempel på investeringar i en kommun kan vara investeringar i vägar och vatten- och
avloppsnätet (VA). Det kan vara byggandet av en ny skola eller behovet av att anpassa en
skola efter nya förutsättningar, nytt äldreboende eller dylikt.
Under sammanträdet
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius presenterar budgetberedningens förslag till investeringsbudget 2019.
Ärendets gång
Budgetberedningen 2018-09-12, § 8
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 8, Budgetberedningen, 2018-09-12
- Investeringsramar efter Budgetberedningens sammanträde 2018-09-12, ekonomichef
Eva-Lena Egsonius, 2018-09-26
- Prognos investeringar 2018 uppföljning tertial 2 inklusive ombudgeteringar och TA,
ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2018-09-11
- Bruttolista investeringsbehov 2019-2028, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2018-09-26
Expedieras till
- Ekonomichef Eva-Lena Egsonius
- Samhällsbyggnadsenheten
- Kommunstyrelseförvaltningen
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Kommunstyrelsen

§ 122

Dnr 2018-000125

Byggnation av tak till cykel- och
mopedställ på Nossebro skola
Kommunstyrelsens beslut
Ansökan av kompletterande medel till byggnation av tak för cykel- och mopedställ på
Nossebros skola avslås då utbildningsnämnden gör en översyn av hela trafiksituationen.
Sammanfattning av ärendet
Varje år får Nossebro skolas ungdomsfullmäktige 20 000 kronor i budget att förfoga över.
Under 2017 användes inte dessa medel då man beslutat investera i ett cykel- och mopedtak
som kostnadsmässigt blev för dyrt. Ungdomsfullmäktige har därför 40 000 kronor att förfoga
över 2018. Uppskattad kostnad att uppföra taket är cirka 200 000 kronor.
På ungdomsfullmäktige möte 2018-05-21, § 2 beslutades att en skrivelse skulle skickas till
kommunstyrelsen för att komplettera medel till byggnation av tak för cykel- och mopedställ
under 2018.
Under sammanträdet
Ledamöterna är positiva till att ungdomsfullmäktige har tagit initiativ att lyfta en fråga till
kommunfullmäktige. I dagsläget ses hela trafiksituationen över i skolområdet och därför kan
kommunstyrelsen inte ta beslut i ärendet. Istället kommer ärendet skickas till utbildningsnämnden för beaktande.
Ledamöterna föreslår att kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) personligen
ska framföra kommunstyrelsens beslut till elevrådets styrelse samt att kommunfullmäktiges
ordförande personligen informerar eleverna om ungdomsfullmäktige.
Ärendets gång
- Budgetberedningen 2018-09-12, § 9
- Kommunfullmäktige § 27, 2018-06-18
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 9, Budgetberedningen, 2018-09-12
- Skrivelse, Nossebro skolas elevrådsstyrelse, 2018-05-24
Expedieras till
- Ungdomsfullmäktige
- Utbildningsnämnden
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Kommunstyrelsen

§ 123

Dnr 2018-000185

Kommuntal 2019
Kommunstyrelsens beslut
Ändra länsstyrelsens förslag enligt nationell modell från nio till fem nyanlända på kommuntal
samt från fem till nio nyanlända för självbosättning i Essunga kommun för 2019.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Västra Götalands län kommer under hösten att fatta beslut om fördelning
mellan kommuner av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar för 2019
(kommuntal), enligt förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare
för bosättning. Länsstyrelsen har tagit fram ett utkast till kommuntal för 2019 utifrån det
förslag till länstal som Migrationsverket lämnat till regeringen med reservation att det slutgiltiga beslutet om kommuntal kan komma att skilja sig från utkast. Utkastet föreslår att
Essunga kommun tilldelas nio nyanlända enligt nationell modell och uppskattar fem självbosatta.
Länsstyrelsen kommer att delta på kommunalförbundens direktionsmöten under september för
att föra en dialog kring kommuntalen 2019.
Kommunerna har möjlighet att inkomma med synpunkter på utkastet till länsstyrelsen senast
12 oktober 2018.
Under sammanträdet
Ledamöterna diskuterar de olika alternativen i relation till kommunens bostadssituation.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19, § 101
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 101, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-19
- Utkast till kommuntal i Västra Götalands län 2019, Länsstyrelsen Västra Götalands län,
2018-09-06
Expedieras till
Länsstyrelsen Västra Götaland län
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Kommunstyrelsen

§ 124

Dnr 2018-000188

Ansvaret för bostadsanpassningsbidrag
Kommunstyrelsens beslut
- Ansvaret för bostadsanpassningsbidrag flyttas från kommunstyrelsen till bygg- och
miljönämnden, från och med 2019-01-01.
- Resurserna i kommunstyrelsens budget 2019 för bostadsanpassningsbidrag omfördelas
till bygg- och miljönämndens budget 2019.
Sammanfattning av ärendet
Första juli 2018 trädde en ny lag om bostadsanpassningsbidrag i kraft. En skillnad som kan
få stora konsekvenser är att i den gamla lagen beviljades inte bidrag för anpassningar där
någon vikt av från den då gällande plan- och bygglagstiftning. I den nya lagen (lag (2018:222)
om bostadsanpassningsbidrag) har detta ändrats till att sökande inte ska drabbas av att någon
annan vikt av från plan- och bygglagstiftningen.
Denna ändring i lagen innebär att om kommunens bygg- och miljönämnd skulle godkänna
avvikelser från plan- och bygglagstiftningen vid en ansökan så kan inte bidrag för bostadsanpassning nekas med hänvisning till denna avvikelse. Vissa avvikelser kan fördyra en
anpassning avsevärt.
Kommunen skulle tjäna (effektivitet och budget) på ett samlat grepp om de ärendetyper
som påverkas och styrs av plan- och bygglagstiftningen. Med anledning av detta föreslås
att ansvaret för bostadsanpassningsbidrag flyttas från kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden.
Ärendet gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19, § 102
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 102, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-19
- Tjänsteskrivelse, Susanne Engdahl Hermansson, 2018-09-10
Expedieras till
- Bygg- och miljönämnden
- Ekonomichef
- Kommunstyrelsens ordförande
- Kommunchef
- Handläggare av bostadsanpassningsbidrag
- Chef för samhällsbyggnadsenheten
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Kommunstyrelsen

§ 125

Dnr 2018-000189

Sammanställning och analys av
medborgarenkät Essunga kommun 2018
Kommunstyrelsens beslut
Ledamöterna tar del av informationen och överlämnar till kommunstyrelseförvaltningen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden juni till sista augusti hade Essunga kommun en elektronisk enkät införd på sin
hemsida. Enkäten gällde trygghet och säkerhet i kommunen. Syftet med enkäten var att få en
bild av hur medborgarna i Essunga kommun ser på sin kommun med avseende på trygghet
och säkerhet. Underlaget kommer att användas vid framtagande av ny överenskommelse om
samverkan mellan polisen och kommunen för 2019–2020. Enkäten besvarades av 98
personer.
Den 22 mars 2018 hölls ett dialogmöte på Crossroad café med ungdomar i Essunga kommun i
åldern 15–25. Ungdomarna uttalade sig kring hur det är att vara ung i kommunen och hur de
ser på framtiden, trygghet, vad som är bra och inte bra samt hur de föredrar att
kommunicera.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19, § 103
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 103, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-19
- Sammanställning och analys av medborgardialog i enkätform som besvarats via Essunga
kommuns hemsida, kommunpolis Torbjörn Walthersson, 2018-08-28
- Synpunkter från dialogmöte med ungdomar från Essunga kommun den 22 mars 2018,
folkhälsostrateg Madelen Engvall, 2018-04-24
Expedieras till
- Kommunpolis Torbjörn Walthersson
- Folkhälsostrateg Madeléne Engvall
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§ 126

Dnr 2018-000097

Redovisning av inkomna synpunkter 2018, tertial 2
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen av inkomna synpunkter 2018, tertial 2.
Sammanfattning av ärendet
En sammanställning av hanterade synpunkter skall redovisas tre gånger per år.
Sammanställningen ska visa antal inkomna synpunkter, vilken karaktär synpunkten
har, samt vilka åtgärder som är vidtagna.
Under 2018, tertial 2 har 10 synpunkter inkommit till kommunstyrelseförvaltningen varav
en synpunkt är under behandling, resten är besvarade.
Från 2017 kvarstår två synpunkter samt tre synpunkter från 2018, tertial 1 vilka fortfarande
är under behandling.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19, § 107
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 107, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-19
- Tjänsteskrivelse, Loella Tandoc Johansson, 2018-09-26
- Redovisning av inkomna synpunkter 2018, tertial 2, Loella Tandoc Johansson, 2018-09-26
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§ 127

Dnr 2018-000195

Redovisning av medborgarförslag 2018, tertial 2
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen av medborgarförslag 2018, tertial 2.
Sammanfattning av ärendet
En kommuninvånare, som är folkbokförd i kommunen, kan väcka ett ärende i kommunfullmäktige genom ett så kallat medborgarförslag om kommunfullmäktige har beslutat det
enligt kommunallagen (2017:725) 8 kapitlet 5 paragrafen. Kommunfullmäktige i Essunga
kommun har fattat ett sådant beslut.
Kommunallagen (2017:725) anger i 5 kapitlet 35 paragrafen att medborgarförslag ska om
möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska detta och vad
som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. Kommunstyrelsen
ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning en gång varje år redovisa de
medborgarförslag som behandlats (jämställs med motioner).
Under 2018, tertial 2 har endast ett medborgarförslag inkommit till kommunstyrelseförvaltningen. Detta kommer att behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskotts nästa
sammanträde den 19 september 2018 liksom det medborgarförslag som kvarstår från 2018,
tertial 1.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19, § 108
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 108, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-19
- Tjänsteskrivelse, Loella Tandoc Johansson, 2018-09-12
- Redovisning av medborgarförslag 2018, tertial 2, Loella Tandoc Johansson, 2018-09-12
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Kommunstyrelsen

§ 128

Dnr 2018-000002

Delgivningar kommunstyrelsen 2018
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av meddelanden inkomna 30 augusti 2018 till och med 25 september
2018 som förtecknas i protokoll.
Sammanfattning av ärendet
- Protokoll §§ 99-110, Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau), 2018-09-19
- Protokoll §§ 15-19, Förhandlingsdelegationen (Fd), 2018-09-19
- Protokoll § 18–23 med bilagor, Räddningsnämnden, 2018-09-06
- Protokoll § 29–41, Direktionen Göliska IT, 2018-09-20
- Protokoll nr. 6, § 1–4, Samordningsförbundet Västra Skaraborg, 2018-08-22
- Meddelande om kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän dnr 18/03884,
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 2018-09-17
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Information 2018
1. Brottsförebyggande rådet
2. Folkhälsorådet
Från och med nästa möte med folkhälsorådet den 4 december 2018 så kommer chef social
sektor och chef utbildningssektor att ingå i rådet.
3. Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Essunga Äldrebostäder
Extrastämma med efterföljande styrelsemöte onsdag 10 oktober 2018.
4. Nossebroregionens nätverk
- Essunga kommun har klättrat från plats 40 till 34 i Svenskts Näringslivs ranking av
företagsklimat 2018.
- Ingen Näringslivsgala kommer att hållas 2018. Diskussioner att efterlikna Grästorp där
de i år slår ihop kommunens personalfest med näringslivsgala till ett enda arrangemang:
nätverksgala.
5. V6-arbetet
6. Räddningsnämnden
7. Personal/rekrytering
En tjänst kommer att utannonseras för kommunutvecklare med fokus på föreningslivet.
8. Politikerutbildning efter årsskiftet
- Ledamöterna föreslår att ha en allmän utbildning för främst fullmäktigeledamöter om
bland annat kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunallagen. Därutöver önskar
ledamöterna en utbildning för varje nämnd. Vikten av att utbildningen utförs av en
kvalificerad föreläsare poängteras.
- Kommunchef Lars Jerrestrand har bokat tio platser på en gemensam kvalitetsutbildning
för V6-kommunerna i Vara den 18 januari 2019 för målgruppen politiker. Utbildningen
fokuserar på kvalitetsarbete men även vad rollerna politiker och tjänstemän innebär.
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