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§ 69

Dnr 2018-000040

Information om åtgärder utifrån behov av LSS-boende
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Essunga Bostäder AB får i uppdrag att tillsammans med social sektor lösa behovet av
servicelägenheter för LSS-boende.
Sammanfattning av ärendet
Behovet av utökat LSS-boende (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har
tidigare framförts i olika sammanhang. I utkastet på ny översiktsplan framgår till exempel
följande ”Antal personer med LSS-insatser ökar ständigt. Från att vara en kommun med få
insatser är vi sedan en tid en kommun med många insatser framförallt för barn och ungdomar.
På tre år har två LSS-boenden byggts upp (Torggatan och Eklövsgatan) men behov finns av
ytterligare platser ---”.
Socialnämnden har sedan tidigare identifierat behovet av ett serviceboende enligt LSS.
Social sektor framför att för att säkerställa verksamhetsnytta och flexibilitet vid nybyggnation
av lägenheter som ska inrymma serviceboende enligt LSS, behöver en kravspecifikation för
boendet tas fram i samverkan med verksamheten. Vidare påpekas betydelsen av att verksamheten har en kontinuerlig dialog med entreprenören under hela processen.
Ett serviceboende enligt LSS är i grunden vanliga lägenheter och kan med fördel kombineras
med ordinärt boende i samma hus. Med genomtänkt planlösning, materialval och tekniska
lösningar som underlättar för målgruppen funktionsnedsatta kan boendet möjliggöra en högre
grad av självständighet hos den boende, bättre arbetsmiljö och en effektivare verksamhet.
Samtidigt finns möjligheten att använda lägenheterna för ordinärt boende om behovet ändras.
Under sammanträdet
Kenneth Lundqvist, VD för Essunga Bostäder AB presenterar förslag för byggnation av nytt
LSS-boende som kan samordnas med trygghetsboende och annat boende. Förslagen har tagits
fram i samverkan med social sektor och uppskattas kosta runt 30 miljoner kronor baserat på
en tvåvåningsbyggnad utan källare beroende på olika tillval man väljer göra. Efter presentationen lämnar Kenneth Lundqvist möteslokalen för efterkommande presentation och i
avvaktan på ledamöternas beslut.
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Därefter presenterar Tore Johansson från Riksbyggen föreningen Riksbyggen. Föreningen
sätter den boende i centrum, det finns inget vinstintresse, och föreningen betalar ingen skatt
på resultatet.
Ärendets gång
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 55
- Kommunstyrelsen 2018-03-28, § 29
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-14, § 23
- Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-13, § 37
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 55, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-09
- Tjänsteskrivelse, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-05-02
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§ 70

Dnr 2015-000210

Kommunens ledningsorganisation
Kommunstyrelsens beslut
Ge förhandlingsdelegationen i uppdrag att konsekvensanalysera vart det politiska inflytandet
hamnar med en kommunal fastighetsförvaltning under Essunga Bostäder AB.
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna det reviderade förslaget avseende tjänstemannaorganisation.
Sammanfattning av ärendet
Ledningsgruppen i Essunga kommun har gjort en analys av områden, ansvar och strukturer
i den tjänstemannaorganisation som beslutades av kommunfullmäktige 2017-05-15, § 25.
Detta för att förtydliga och förenkla vissa delar av strukturen; däribland kostnader för ny
ledningsorganisation, se till helhetsperspektivet för alla verksamheter och kommunala bolag
liksom samverkansaspekter med andra kommuner.
Aktuella och långsiktiga behov har analyserats, vilket sammanställts i sex primära
förändringsförslag:
- Samlad administration i en ny struktur för ansvar, uppgifter och
förslag på fördelning av arbetsuppgifter.
- Ny struktur för ansvar av kommunala lokaler under Essunga Bostäder AB, som ger
en samlad kommunal fastighetsförvaltning.
- Ny kommungemensam bemanningsfunktion som HR-funktionen ansvarar för.
- Placering och ansvar för kultur, fritid, bibliotek och vuxenutbildning under
utbildningssektorn.
- Placering och struktur för kost- och lokalvårdsverksamheterna där det finns kompetens och
förståelse för dessa fackområden. Inledningsvis prioriteras lokalvårdsdelen med en förstudie
för att eventuellt samordnas under Essunga Bostäder AB.
- Placering och ansvar för arbetsmarknadsenheten (AME) och integrationsverksamheterna till
social sektor. Den 1 januari 2018 implementerades en ny organisationsstruktur inom social
sektor och en utföraravdelning för barn och vuxna skapades. Genom detta uppnås en
enhetlighet för alla behov inom aktuella grupper med en samlad stödstruktur.
Istället för tidigare föreslagna fyra sektorer (bildnings-, social-, service- samt planering- och
utvecklingssektor) föreslås det nu bli två sektorer (utbildning- och social sektor). Härunder
ska alla verksamheter samlas och på så sätt uppnå tydligare styrning, ledning och uppföljning
liksom kostnadseffektivitet med endast två istället för fyra sektorchefer. All verksamhet
kommer att bedrivas inom verksamhetssektorerna emedan stödjande insatser såsom
administration och HR, levereras från kommunledningskontoret.
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Under sammanträdet
Tf kommunchef Björn Franke presenterar förslag till en reviderad tjänstemannaorganisation
med kompletteringar av kommunens ledningsgrupp.
Niclas Eringsfors (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med hänvisning till att han
föredrar den tidigare beslutade tjänstemannaorganisationen (kommunfullmäktige 2017-05-15,
§ 25).
Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Godkänna det reviderade förslaget avseende tjänstemannaorganisation.
Niclas Eringsfors (S)
Yrkar avslag till förmån av den tidigare beslutade tjänstemannaorganisationen.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Niclas Eringsfors (S) förslag.
Votering
Ja – kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Nej – Niclas Eringsfors (S) förslag.
Omröstningsresultat
Ja – 6 röster som följer:
Daniel Andersson (M), Barbro Gustafsson (M), Marie-Louise Svensson (M), Fredrik Almgren
(M), Tomas Johansson (C) och Gunilla Hermansson (KD)
Nej – 3 röster som följer:
Niclas Eringsfors (S), Robert Hallin (S) och Anita Persson (S)
Ordförande finner därmed att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag
Ärendets gång
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 57
- Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 51
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11, § 44
- Kommunstyrelsen 2018-03-28, § 44, punkt 7
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 57, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-09
- Tjänsteskrivelse, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-05-18
- Konsekvens- och riskanalys för AME och integrationsverksamheterna, kommunchef
Lars Jerrestrand, 2018-05-13
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- Förslag revidering av ledningsorganisationen i Essunga kommun (version 3), kommunchef
Lars Jerrestrand, 2018-05-13
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§ 71

Dnr 2018-000090

Budgetramar 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- Målet för resultatnivån för 2019 är 1,5 procent.
- Tilldelad budgetram för 2019:
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden

44 494 000 kronor
1 660 000 kronor

Utbildningsnämnden

130 723 000 kronor

Socialnämnden

129 991 000 kronor

TOTALT

306 868 000 kronor

- Nämnderna får i uppdrag att konsekvensbeskriva besparing utifrån ovan.
Sammanfattning av ärendet
Budgetramarna visar vilka ekonomiska ramar nämnderna har till sitt förfogande för att
planera sin verksamhet inför kommande år.
Förtroendevalda tillsammans med tjänstemän har på två dialogmöten, den 7 mars och 15 maj
2018, diskuterat ramar och resultatnivå inför kommunens budget 2019 med två alternativa
resultatnivåer om 1,0 och 1,5 procent.
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Baserat på kommunens skatteintäkter och statsbidrag, blir fördelningen av nettokostnaderna
för de olika verksamheterna följande:
Alternativa budgetramar per nämnd 2019
Resultatnivå
Kommunstyrelsen

1,0 %
(tkr)

Åtgärder
(tkr)

1,5 %
(tkr)

Åtgärder
(tkr)

44 734

453

44 494

650

1 660

0

1 660

0

Utbildningsnämnden

131 419

1 286

130 723

2 000

Socialnämnden

130 686

1 278

129 991

2 000

Verksamheternas totala
nettokostnader

308 499

3 017

306 868

4 650

Bygg- och miljönämnd

För att nå budget i balans med 1,0 procent i resultatnivå krävs åtgärder på motsvarande
3,0 miljoner kronor.
För att nå budget i balans med 1,5 procent i resultatnivå krävs åtgärder på motsvarande
4,6 miljoner kronor.
Under sammanträdet
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius presenterar två framtagna förslag till budgetramar för 2019
med 1,0 procent respektive 1,5 procent i resultatnivå med motsvarande besparingsåtgärder.
Ärendets gång
Dialogdag om budget mellan förtroendevalda och tjänstemän i Essunga kommun, 2018-05-15
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-05-21
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§ 72

Dnr 2018-000088

Ekonomisk rapport 2018, tertial 1 med investeringsprognos
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna Essunga kommuns delårsrapport tertial1 2018 och lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
En delårs- eller tertialrapport är en sammanställning av kommunens räkenskaper för en period
som inte motsvarar ett helt räkenskapsår. Detta är en förenklad resultaträkning och av mindre
omfattning än en årsredovisning.
Essunga kommuns delårsrapport innehåller en förvaltningsberättelse med bland annat
avstämning av finansiella mål och ekonomisk redovisning för kommunen i sin helhet och för
nämnderna.
Kommunen visar ett resultat på 1,8 miljoner kronor per den 30 augusti 2018. Prognostiserat
resultat för år 2018 visar 2,8 miljoner kronor (0,8 procent).
Driftsredovisning, Tkr

Kommunfullmäktige

Utfall janapril 2018
(netto)

Prognos
2018
(netto)

Budget
2018
(netto)

Tilläggsanslag

Budgetav
vikelse

-153

-399

-399

0

0

-83

-534

-504

0

-30

-14 813

-53 814

-53 565

-400

-249

-604

-1 799

-1 682

0

-117

Utbildningsnämnd

-46 360

-135 611

-136 211

-1 000

600

Socialnämnd

-41 842

-131 355

-127 005

0

-4 350

-103 855

-323 512

-319 366

-1 400

-4 146

Revision
Kommunstyrelse
Bygg- och miljönämnd

Summa nämnder

0
Skatter o generella statsbidrag
Finansnetto inkl internränta
Pensioner

108 270

326 972

326 652

0

320

1 791

4 694

4 694

0

0

-4 377

-5 400

-5 400

0

0
0

Totalt
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Tilläggsanslag (TA) beslutade på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-16:
- Utökade kostnader för framtagande av detaljplaner 2018, §16
- Tilläggsanslag för förskolan i Främmestad, §19
Under sammanträdet
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius redovisar Essunga kommuns ekonomiska rapport 2018 för
tertial ett med investeringsprognos.
Ärendets gång
- Dialogdag om budget mellan förtroendevalda och tjänstemän i Essunga kommun,
2018-05-15
-Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 58
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 58, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-09
- Tjänsteskrivelse, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2018-05-18
- Delårsrapport 2018, tertial 1, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2018-05-18
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§ 73

Dnr 2018-000099

Bruttolista investeringar 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Anta förslag till reviderad investeringsbudget för 2018 utifrån reviderad prognos.
Sammanfattning av ärendet
En investeringsbudget är en ekonomisk handlingsplan för en investerings förväntade
inkomster och utgifter. Ett förslag till reviderad investeringsbudget har tagits fram
baserat på en ny lägesrapport gällande budgeterade investeringar 2018.
De största avvikelserna avseende budget och plan för investeringar 2018 är:

Prognos Investeringar 2018 exkl ombudgeteringar
Projekt

KOMMUNHUS 2018
CAMPINGPLATS LOKALER 2018
EXPL KOSTN BOST OMR 2018
OMBYGGN SLÖJD/KLASSR 2018
Summa

Redovisnin
Återstår av
Prognost
Årsbudget
Jan 18 ‐ April 18
årsbudget Prognos iserad
avvikelse
0,0
109,8
0,0
23,6
1 468,7

7 000,0
1 000,0
2 000,0
6 000,0
23 795,0

7 000,0
890,2
2 000,0
5 976,4
22 326,3

1 000,0 6 000,0
1 700,0 ‐700,0
200,0 1 800,0
500,0 5 500,0
11 095,0 12 800,0

Under sammanträdet
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius och VD för Essunga Bostäder AB Kenneth Lundqvist
presenterar det framtagna förslaget till reviderad investeringsbudget för 2018.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 59
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 59, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-09
- Tjänsteskrivelse, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-05-21
- Bruttolista på investeringsbehov 2018 av beslutade investeringar, kommunchef Lars
Jerrestrand, 2018-04-24
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§ 74

Dnr 2018-000087

Kommunstyrelsens mål 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens mål för 2019 ska vara följande:
Boende och befolkning
- Samverka med andra aktörer för att upprätthålla en trygg och säker kommun.
- Stärka planeringen av byggnationen av ytterligare bostäder.
- Skapa attraktiva och tillgängliga utemiljöer.
- Ungdomar utvecklar nya mötesplatser i samråd med kommunen.
Näringsliv och arbetsmarknad
- Kommunen ska ha ett gott företagsklimat.
- Stärka kompetensförsörjningen.
- Fler möjligheter att resa i kommunen. (Målet behöver förtydligas att det är möjligheter till
resande med kollektivtrafiken som avses).
- Bredda den digitala servicen för invånare, företagare och besökare.
- Söka extern finansiering för gång- och cykelvägar.
Finans
- Budget i balans.
Sammanfattning av ärendet
Syftet är att initiera kommunstyrelsens målarbete för 2019 där målen är redskap för vad som
ska uppnås med kommunstyrelsens verksamheter. Kommunfullmäktiges mål är satta till 2019
och ska ligga till grund för styrelsens mål. Att sätta mål handlar om att skaffa kunskap om vad
som kan förbättras och att få kännedom när utvecklingen inte gått i avsedd riktning.
Kommunfullmäktiges mål grundar sig på kommunens vision och värdeord. De ska peka
på prioriterade områden och inriktningar för verksamheterna under året. Nämnderna och
styrelsen sätter sedan upp mål som grundar sig på fullmäktiges mål.
Mellan åren 2012–2018 har kommunstyrelsen haft alltifrån 10 upp till 16 mål inom följande
målområden: boende och befolkning, företagande och näringsliv, samhällsservice och finans.
Målområde samhällsservice togs bort 2017. Budget i balans är ett årligen återkommande mål.
Prioriterade områden har under tidigare år varit ungdomars tillvaro, kommunens företagsklimat och samhällsutvecklingen genom bland annat bostadsbyggande och satsningen på
Stallaholmsområdet, kvarteret Amiralen och den planerade upprustningen av E20.
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Kommunstyrelsen har ett mångfacetterat uppdrag och där följer ett viktigt arbete att följa
befolkningsprognos och förändringar i omvärlden, med en förståelse för helheten då
satsningar och prioriteringar ger avstamp i andra nämnders verksamheter och vice versa.
Under sammanträdet
Utredare Emelie Lidén informerar i målsättningsprocessen.
Ärendets gång
- Dialogdag om budget mellan förtroendevalda och tjänstemän i Essunga kommun,
2018-05-15
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 60
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 60, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-09
- Tjänsteskrivelse, utredare Emelie Lidén och kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-04-19
- Kommunfullmäktiges mål 2017–2019 samt Kommunstyrelsens mål 2018, Essunga kommun
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Kommunstyrelsen

§ 75

Dnr 2018-000079

Utbildning av nämnderna i
dataskyddsförordningen (GDPR)
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av framtagen information avseende GDPR.
Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen i kraft, också känd som GDPR (General
Data Protection Regulation). Denna nya förordning från EU ersätter PuL (personuppgiftslagen) och gäller alla: myndigheter, företag, kommuner, föreningar och enskilda med syfte att
- stärka integritetsskyddet,
- möta teknikens förändringar och
- underlätta handel inom EU.
Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter,
särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
Vidare reglerar dataskyddsförordningen hur en organisation får hantera personuppgifter och
vem som är ansvarig för detta. En personuppgiftsansvarig bestämmer ändamålen och medlen
för behandling av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige har ansvarsskyldighet att
kunna påvisa att dataskyddsförordningens principer för personuppgiftsbehandling efterlevs
och att det finns en laglig grund för de behandlingar som den utför.
I kommunen är både kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna, om de är så
självständiga att de är förvaltningsmyndigheter, personuppgiftsansvariga.
Nämnden är den juridiska personen och ytterst ansvarig. Med andra ord, det är inte bara
ordföranden som är ansvarig. Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-23, § 57 att det ligger på
respektive nämnd att ge sina förtroendevalda relevant utbildning och information om nya
dataskyddsförordningen.
Under sammanträdet
IT-strateg Kristina Rudolfson informerar ledamöterna om den nya förordningen och vad det
innebär för de förtroendevalda och tjänstemän.
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Ärendets gång
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 61
- Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 57
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11, § 42
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 61, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-09
- Tjänsteskrivelse, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-05-02
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Kommunstyrelsen

§ 76

Dnr 2018-000113

Revidering av stadgar för Riksbyggens kooperativa
hyresrättsföreningen Essunga äldrebostäder (RKHF)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Anta reviderade stadgar för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Essunga
äldrebostäder enligt förslag daterat 2018-04-19.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån vissa lagändringar har Riksbyggen tagit fram ett förslag till revidering av föreningens
stadgar. Stadgarnas struktur har ny systematik för att bättre stämma överens med Riksbyggens
normalstadgar för bostadsrättsföreningar. Bestämmelser har flyttats och delats upp och
bestämmelser om samma ämne har samlats under gemensamma rubriker för att underlätta att
hitta i stadgarna. Vidare har vissa språkliga ändringar gjorts.
I förslaget ingår att namnet på föreningen ändras till Kooperativa hyresrättsföreningen
Essunga äldrebostäder.
För giltighet av beslut om stadgeändring krävs:
- samma lydelse av stadgarna beslutas på två efter varandra följande
stämmor för föreningen
- minst 2/3-delar av de röstande röstar för att anta nya stadgarna.
- de reviderade stadgarna godkänns av Essunga kommun respektive Riksbyggen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-05-02
- Förslag till reviderade stadgar för Kooperativa hyresrättsföreningen Essunga äldrebostäder,
Riksbyggen, 2018-04-19
- Översikt över de viktigaste ändringarna av stadgarna vid byte från äldre normalstadgar till
version 2017:1 av normalstadgar för kooperativa hyresrättsföreningar, Riksbyggen,
2017-02-08
- Nuvarande stadgar för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Essunga äldrebostäder,
Riksbyggen, 2016-12-20
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§ 77

Dnr 2018-000100

Reviderad avbetalningsplan Nossebrobadet
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna reviderad 2-årig avbetalningsplan med JV Friskvård AB med första
betalningstillfälle 2019-01-31.
Sammanfattning av ärendet
Driftentreprenörerna till Nossebro Bad & Camping, JV Friskvård AB, förde dialog
kring driftkostnader för verksamheten tillsammans med kommunchef Kjell Karlsson
och administrativ chef Pia Jakobsson Hansson under 2017. Fortsatta diskussioner har
förts under våren 2018.
En avbetalningsplan togs fram och godkändes av kommunstyrelsen 2017-11-27, § 162.
I gällande entreprenadavtal äger parterna rätt att revidera avtalet utifrån verkliga kostnader
med start 2019-01-01, därför föreligger det ett behov att samordna denna förändring med
startdatum för reviderad avbetalningsplan.
Avbetalningsplanen sträcker sig fram till entreprenadavtalets slut, det vill säga under två år
fram till och med 2020-12-31.
Den nya avbetalningsplanen innebär att amorteringar ska starta från och med januari 2019
med 25 000 kronor per månad.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 56
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 56, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-09
- Tjänsteskrivelse, administrativ chef Pia Jakobsson Hansson, 2018-05-02
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Kommunstyrelsen

§ 78

Dnr 2018-000094

Folkhälsoplan 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna förslag till Folkhälsoplan 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen upprättar varje år en folkhälsoplan med mål för att stärka hälsan i befolkningen
eller en viss grupp, genom att arbeta preventivt genom folkbildning och genom att förhindra
smittspridning eller ohälsosam livsstil med mera. Planen ger förutsättningar för att kunna
arbeta främjande och förebyggande, exempelvis med att stärka förutsättningarna för att
människor ska kunna ha så bra hälsa som möjligt. Detta genom att bland annat se till att det
finns gott om lekplatser och bra miljö för barn och unga att röra sig inom. Folkhälsan omfattar
alla aspekter av hälsa, såväl psykisk, social och fysisk.
Ärendets gång
- Folkhälsorådet 2018-05-14, § 12
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 62
Beslutsunderlag
- Förslag Folkhälsoplan 2019, Folkhälsorådet, 2018-05-14
- Protokollsutdrag § 62, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-09
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§ 79

Dnr 2018-000015

Revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Anta föreslagna revideringar i det gemensamma färdtjänstreglementet enligt förslag daterat
2017-12-08.
Sammanfattning av ärendet
Den föreslagna revideringen utgår ifrån fokusområdena i Trafikförsörjningsprogrammet
2016–2019 för färdtjänst och riksfärdtjänst i Skaraborg. Revideringen är föranledd av bland
annat rättspraxis, anpassning till modernare biljettsystem, önskemål från handikapporganisationer med mera.
Respektive kommun beslutar individuellt om färdtjänstreglemente. Kommunerna i Skaraborg
har dock tidigare beslutat att anta ett gemensamt reglemente, som hanteras av Kollektivtrafikrådet Skaraborg (DKR). Kommunerna i V6-samarbetet har antagit förslaget daterat
2017-12-08 efter diskussioner och dialoger med olika intresseorganisationer.
Under ärendets gång har färdtjänsthandläggarna i de berörda kommunerna gemensamt enats
om att ändra formuleringen i punkt 8, femte stycket. Från originalförslaget som löd ”Endast
de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande får tas med det vill säga de
hjälpmedel som krävs under färd” till att lyda ”--- för resans genomförande får tas med,
exempelvis rollator eller rullstol”.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2018-02-07, § 13 för att ge de lokala
handikapporganisationerna möjlighet att yttra sig om revideringarna i det föreslagna
gemensamma färdtjänstreglementet. Följande yttranden har inkommit:
Pensionärernas riksorganisation (PRO) Essunga-Nossebro
Har inget att invända mot de föreslagna revideringarna
Synskadades Riksförbund (SRF) Vara Essunga Grästorp
Synpunkter:
- resenärens ansvar att tillhandahålla egen bilbarnstol eller bilkudde
- otydligheter huruvida nattaxan tagits bort eller inte
- oklarheter kring de nuvarande två avgiftsfria månaderna per år
- begränsningar i antal arbets- och utbildningsresor
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Kommunstyrelsen

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR) Vara-Essunga
Instämmer i synpunkterna framförda av den lokala SRF-föreningen.
Ärendets gång
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 69, punkt 6
- Kommunstyrelsen 2018-02-07, § 13
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-15, § 12
Beslutsunderlag
- Yttrande, Pensionärernas riksorganisation (PRO) Essunga-Nossebro, 2018-05-21
- Yttrande, Synskadades Riksförbund (SRF) Vara Essunga Grästorp, 2018-05-18
- Pressinformation, Skaraborgs Kommunalförbund, 2018-04-25
- Förslag till revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet, Skaraborgs Kollektivråd,
2017-12-08
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Kommunstyrelsen

§ 80

Dnr 2018-000110

Årsredovisning 2017 och prövning av ansvarsfrihet,
Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- Godkänna årsredovisningen för Tolkförmedling Väst 2017.
- Bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.
Sammanfattning av ärendet
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolk- och översättningsförmedling till sina medlemmar. Samtliga medlemmar ska godkänna årsredovisningen och
pröva frågan om ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna.
Medlemmar i förbundet är Västra Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås,
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum,
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro,
Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. En direktion med
ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Verksamheten har varit i drift
sedan den 1 april 2013 och har konto på fem olika orter samt ett kansli med säte i Göteborg.
Förbundets vision är att bidra till en ökad integration i samhället genom att erbjuda kvalitativa
språktolktjänster.
Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads kommun
upprättat bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2017.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 314, Tolkförmedling Väst, 2018-04-27
- Årsredovisning 2017, Tolkförmedling Väst, 2018-04-27
- Revisorernas bedömning av årsredovisningen 2017, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB,
2018-05-02
- Revisionsberättelse för år 2017, av fullmäktige utsedda revisorer, 2018-05-16
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§ 81

Dnr 2018-000098

Markförsäljning av arrendetomt i Främmestad 1:52
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- Försälja del av fastigheten Främmestad 1:52 om 559 m2 med villkor enligt 2018-04-13
upprättat köpekontrakt och bifogad karta.
- Ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i uppdrag att underteckna
köpekontraktet.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren av Främmestad 10:02, Kristian Nielsen, har tillfrågat kommunen om att få
förvärva del av grannfastigheten Främmestad 1:52 som kommunen är ägare till och är klassad
som bostadsmark. Köparen har för närvarande ett arrendeavtal på tomten för trädgårdsändamål, som gäller till och med den 31 januari 2020 (dokid 12762) och kommer att upphöra vid
köp.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 63
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 63, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-09
- Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman, 2018-05-02
- Förslag köpekontrakt, samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman, 2018-05-02
- Karta, GIS-konsult Maria Sahlén, 2018-05-14
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§ 82

Dnr 2017-000171

Försäljning av tomt Essunga 16:17 till
Essunga Hembygdsförening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- Försälja del av fastigheten Essunga 16:17 i Essunga Kyrkby, med villkor enligt upprättat
köpekontrakt och karta daterad 2018-05-21.
- Ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i uppdrag att underteckna
köpekontraktet.
Sammanfattning av ärendet
Essunga Hembygdsförening har framfört önskemål om att förvärva mark i anslutning till sin
hembygdsgård, fastighet Essunga 16:54.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-05-21
- Förslag köpekontrakt Essunga 16:17, samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman,
2018-05-21
- Karta del av Essunga 16:17, GIS-konsult Maria Sahlén, 2018-05-21
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§ 83

Dnr 2018-000086

Redovisning av medborgarförslag 2018, tertial 1
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av medborgarförslag 2018, tertial 1.
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 1 har endast ett medborgarförslag inkommit till kommunstyrelseförvaltningen. Detta kommer att redovisas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde
den 18 juni 2018.
Från 2017 kvarstod ett medborgarförslag som besvarades av kommunstyrelsen på deras
sammanträde den 7 februari 2018, § 9.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 65
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 65, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-09
- Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Loella Tandoc Johansson, 2018-05-07
- Redovisning, förvaltningssekreterare Loella Tandoc Johansson, 2018-05-07
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§ 84

Dnr 2018-000008

Redovisning av inkomna synpunkter 2018, tertial 1
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av inkomna synpunkter 2018, tertial 1.
Sammanfattning av ärendet
En sammanställning av hanterade synpunkter ska redovisas tre gånger per år.
Sammanställningen ska visa antal inkomna synpunkter, vilken karaktär synpunkten
har, samt vilka åtgärder som är vidtagna.
Under 2018, tertial 1 har 21 synpunkter inkommit till kommunstyrelseförvaltningen varav
fem synpunkter är under behandling, resten är besvarade.
Från 2017 kvarstår två synpunkter som fortfarande är under behandling.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 66
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 66, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-09
- Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Loella Tandoc Johansson, 2018-05-07
- Redovisning, förvaltningssekreterare Loella Tandoc Johansson, 2018-05-07
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§ 85

Dnr 2018-000104

Skrivelse om att anordna drifting race
Kommunstyrelsens beslut
Ställa sig positiv till olika motorarrangemang i kommunen såsom drifting race, city race,
moppe-race och så vidare.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag har inkommit från Nossebro Köpmannaförening att i samverkan över
nätverken hålla ett drifting race, förslagsvis i samband med kommunens arrangemang av
Motorlördag den 2 juni 2018 eller liknande tillställning.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 67
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 67, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-09
- Skrivelse, Nossebro Köpmannaförening, 2018-05-04
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Kommunstyrelsen

§ 87

Dnr 2018-000112

Information från länsstyrelsen om
totalförsvarsåtaganden för kommunerna
Kommunstyrelsens beslut
- Ta del av information från länsstyrelsen om kommunernas totalförsvarsåtaganden.
- Ge förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie kring om kriget kommer och att samverka
med andra kommuner.
Sammanfattning av ärende
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag av regeringen att
skapa informationsbroschyren ’Om krisen eller kriget kommer’ som skickas till alla hushåll i
Sverige vid månadsskiftet maj–juni 2018. Broschyren syftar till att hjälpa befolkningen att bli
bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och IT-attacker till militära
konflikter.
Myndigheter, landsting och regioner, kommuner, företag och organisationer ansvarar för att
samhället ska fungera, men ansvaret för Sveriges säkerhet och trygghet är gemensamt för alla
som bor här. En av landets viktigaste tillgångar när något hotar, är allas vilja att hjälpa
varandra. Om alla invånare är förberedda bidrar detta till att hela landet kommer att klara en
svår påfrestning bättre.
Under sammanträdet
Leif Isberg från enheten för samhällsskydd och beredskap på Länsstyrelsen Västra Götaland
informerar ledamöterna om kommunernas totalförsvarsåtaganden och broschyren ’Om krisen
eller kriget kommer’ som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fått i
uppdrag av regeringen att skicka ut till alla hushåll i Sverige.
Säkerhetssamordnare Ingegerd Andreasson är med för att besvara eventuella frågor från
ledamöterna.
Beslutsunderlag
Broschyr ’Om krisen eller kriget kommer’, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB), 2018
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§ 88

Dnr 2018-000003

Delegation 2018
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen över delegationsbeslut som förtecknats i protokoll.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i
enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning (Kommunallag 2017:725, 7 kapitlet,
5–7 paragraferna).
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen enligt kommunallag (2017:725) 7 kapitlet,
8 paragrafen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer
delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa
ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet
och fatta beslut.
Ekonomiärenden
- Anstånd av betalning april–maj 2018.
- Tjänstemän som har rätt att teckna och kvittera handlingar för Essunga kommun.
Kurser och konferenser
- Ombud att representera Essunga kommun på årsstämmorna 2018 för
Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag (FSF) och
Kommunassurans Syd försäkrings AB (KSFAB).
- Ombud att representera Essunga kommun på årsstämman 2018 för
Nossebro Energi ekonomiska förening.
Beslutsunderlag
- Redovisning av anstånd av betalning, ekonomiassistent Lillemor Kulin, 2018-05-16
- Förteckning av tjänstemän som har rätt att teckna och kvittera handlingar för
Essunga kommun, tf administrativ chef Lina Jonasson, 2018-05-16
- Ombud för Essunga kommun på årsstämman 2018 för Förenade Småkommuners
Försäkrings Aktiebolag (FSF) och Kommunassurans Syd försäkrings AB (KSFAB),
kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson, 2018-05-15
- Ombud för Essunga kommun på årsstämman 2018 för Nossebro Energi ekonomiska
förening, kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson, 2018-05-03
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Dnr 2018-000002

Delgivningar kommunstyrelsen 2018
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av meddelanden inkomna 2 mars till och med 9 maj 2018 som
förtecknas i protokoll.
Beslutsunderlag
- Protokoll §§ 54–69, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-09
- Protokoll §§ 17–23, Stiftelsen Essunga Industrier, 2018-04-25
- Protokoll § 10–13 med bilaga, Räddningsnämnden, 2018-04-12
- Protokoll § 14–17 med bilagor, Räddningsnämnden, 2018-05-08
- Protokoll nr. 2, § 1–4 extra styrelsemöte per telefon,
Samordningsförbundet Västra Skaraborg, 2018-03-02
- Protokoll nr. 3, § 1–5, Samordningsförbundet Västra Skaraborg, 2018-03-19
- Synpunkter från dialogmöte med ungdomar 2018-03-22, Madelene Engvall, 2018-04-24
- Delårsrapport 2018 tertial 1, Räddningsnämnden, 2018-05-02
- Rapport om genomförd utredning kring optimalt antal samordningsförbund i Skaraborg,
Samordningsförbundet Västra Skaraborg, 2018-03-21
- Beslut om revidering av kommuntal diarienummer 851-4113-2018,
Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2018-03-23
- Remissvar till planprogram för Vårgårda centrum, utredare Emelie Lidén, 2018-05-07
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Dnr 2018-000001

Information 2018
1. Brottsförebyggande rådet
2. Folkhälsorådet
3. Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Essunga Äldrebostäder
4. Nossebroregionens nätverk
5. Skaraborgs kommunalförbund
6. V6-arbetet
7. Personal/rekrytering
8. Gång- och cykelvägar
9. Ungdomsfullmäktige
10. Träffpunkt Nossebro
Kommunutvecklare Pernilla Nilsson informerar att sökta Leader-pengar till projektet
”Träffpunkt Nossebro” har beviljats.
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§ 91

Dnr 2018-000102

Detaljplan för bostäder vid Stallabäcken
Kommunstyrelsens beslut
- Godkänna samrådshandling maj 2018 av detaljplan för 21 bostadstomter vid Stallabäcken i
Nossebro.
- Ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att genomföra samråd för ny detaljplan för bostäder
vid Stallabäcken.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2017-11-27 § 158 beslutat om planuppdrag för framtagande av ny
detaljplan för bostäder vid Stallabäcken i Nossebro. Uppdraget har lämnats till Tengbom
Arkitekter AB i Göteborg att i samarbete med berörda tjänstemän i Essunga kommun upprätta
bland annat planbeskrivning och illustrationsplan. Geoteknisk utredning har genomförts och
rapport framtagits 2018-04-23.
Den geotekniska utredningen visar att antalet tomter för byggnation måste begränsas med
hänsyn till stabilitet och grundförhållanden vid Stallabäcken. Planen omfattar därför 17–22
friliggande villor istället för ursprungligt förslag med 23 stycken villor.
Förslaget är nu att genomföra samråd och därefter granskning av detaljplanen för antagande
av planen hösten 2018.
Under sammanträdet
Chef planering & utveckling Kjell Karlsson presenterar detaljplan för bostäder vid
Stallabäcken i Nossebro.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 64
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 64, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-09
- Tjänsteskrivelse, chef planering & utveckling Kjell Karlsson, 2018-05-21
- Planbeskrivning, chef planering & utveckling Kjell Karlsson och planarkitekt Ylva Ralph,
2018-05-02
- Två alternativa illustrationsplaner med fler tomter, Tengbom Arkitekter AB, 2018-05-21
- Illustrationsplan, Tengbom Arkitekter AB, 2018-05-02
- Plankarta, Tengbom Arkitekter AB, 2018-05-02
- Rapport geoteknisk utredning, Mitta AB, 2018-04-23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

35(36)

Sammanträdesdatum

2018-05-28

Kommunstyrelsen
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Dnr 2016-000192

Översiktsplan Essunga kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna utställningshandling av Översiktsplan Essunga kommun 2018.
Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanen (ÖP) är ett viktigt verktyg för en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen
redovisar en helhetssyn på hur Essunga kommun ska verka för att vara en attraktiv och hållbar
plats med bra förutsättningar till god livskvalitet, livsmiljö, boende- och fritidsmöjligheter
samt ha ett framgångsrikt näringsliv.
Översiktsplanen bör bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar
såsom övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna
intressen. Den ska hållas aktuell och spegla den politiska majoritetens uppfattning.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-24, § 51 att anta då upprättad samrådshandling för
Översiktsplan 2017–2030. Kommunen tog till sig de yttrande som inkom under samrådstiden maj till juni 2017 från bland annat länsstyrelsen och har sedan dess delvis omarbetat
Översiktsplanen. Ett nytt utkast ska presenteras på kommunfullmäktiges möte den 18 juni
2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-11, § 46 skicka utkastet till
Översiktsplanen till alla förtroendevalda i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
för påseende och diskussion i partierna. Synpunkter inkom från Moderaterna (M),
Centerpartiet (C), Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet de gröna (MP).
Styrgruppen för Översiktsplanen gick igenom de inkomna synpunkterna på sitt sammanträde
den 16 maj 2018. Styrgruppen består av kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson
(M), kommunstyrelsens vice ordförande Niclas Eringsfors (S) och Barbro Gustafsson (M).
Under sammanträdet
Chef planering & utveckling Kjell Karlsson presenterar utställningshandling av Översiktsplan
Essunga kommun 2018.
Till kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 18 juni 2018, ska överenskomna justeringar
ha genomförts av Översiktsplan Essunga kommun 2018.
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Ärendets gång
- Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 64
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11, § 46
- Kommunstyrelsen 2017-11-27, § 165, punkt 12
- Kommunstyrelsen 2017-10-23, § 124, punkt 12
Beslutsunderlag
- Yttrande, Centerpartiet (C), 2018-05-16
- Yttrande, Socialdemokraterna (S), 2018-05-16
- Yttrande, Miljöpartiet de gröna (MP), 2018-05-16
- Yttrande, Moderaterna (M), 2018-05-14
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