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§ 78 Dnr 2018-000257  

Revidering av mål för kommunfullmäktige år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ändra de finansiella målen för 2019 till att lyda: 

- Resultatet ska utgöra 3,0 procent +- 2,0 procent av de samlade intäkterna för skatt, 
statsbidrag och utjämningssystem. 

- Soliditeten ska vara på en nivå som säkerställer fullgod betalningsförmåga och finansiell 
handlingsfrihet. 

- Likviditeten ska vara på en nivå som säkerställer betalningsförmåga och finansiell 
handlingsfrihet på kort sikt. 

- Nettoinvesteringarna ska under en rullande fyraårsperiod finansieras till lägst 60 procent av 
egna medel.      

Sammanfattning av ärendet 
Varje år sätter kommunfullmäktige mål för kommande år. Dessa mål bryts sedan ner i mål för 
nämnderna som därefter leder till handlingsplaner för kommunens olika verksamheter. 

Kommunfullmäktiges mål grundar sig på kommunens vision och värdeord. De ska peka på 
prioriterade områden och inriktningar för verksamheterna under året.  

Kommunen står inför ekonomiska utmaningar och stora investeringsbehov framöver vilket 
gör att de finansiella målen behöver justeras enligt följande: 

 Resultatet ska utgöra 3,0 procent +- 2,0 procent av de samlade intäkterna för skatt, 
statsbidrag och utjämningssystem. Detta mål är oförändrat. 

 Soliditeten ska öka och likviditeten ska vara på en nivå som säkerställer fullgod 
betalningsförmåga och finansiell handlingsfrihet säkerställs. Målet föreslås att ändras 
till: Soliditeten ska vara på en nivå som säkerställer fullgod betalningsförmåga och 
finansiell handlingsfrihet.  

 Likviditeten ska vara på en nivå som säkerställer betalningsförmåga och finansiell 
handlings-frihet på kort sikt.  

 Nettoinvesteringarna ska under en rullande fyraårsperiod finansieras till lägst 100 
procent av egna medel. Målet föreslås att ändras till: Nettoinvesteringarna ska under 
en rullande fyra-årsperiod finansieras till lägst 60 procent av egna medel.      
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Ärendets gång 
Kommunstyrelsen § 130, 2018-10-31 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 130, Kommunstyrelsen, 2018-10-31 
- Tjänsteskrivelse, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2018-10-17 

Beslutet ska skickas till 
- Ekonomichef Eva-Lena Egsonius 
- Utredare Emelie Lidén         
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§ 79 Dnr 2018-000183  

Verksamhetsplan med budget 2019–2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Budgeten bygger på ett invånarantal av 5 660 personer. 

2. Kommunstyrelsens ram inklusive kommunfullmäktige och revision är 46 735 tkr. 

3. Bygg- och miljönämndens ram är 1 104 tkr. 

4. Utbildningsnämndens ram är 126 935 tkr. 

5. Socialnämndens ram är 133 714 tkr. 

6. Ovanstående ramförslag är exklusive kapitaltjänstkostnader. 

7. Föreliggande förslag till verksamhetsplan med budget 2019–2021 med ett resultat på  
4 073 tkr år 2019 fastställs. 

8. Fastställa investeringsbudget med plan: 

år 2019                                32 860 tkr 
plan år 2020                        63 275 tkr 
plan år 2021                        61 775 tkr. 

9. Utdebiteringen för år 2019 ska vara oförändrad, 21,57 kronor.      

Reservation  
Cristin Skogen (SD), Niklas Skogen (SD) och Eva Petterson (SD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Sverigedemokraternas (SD) tilläggsyrkande i investeringsbudgeten för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplan med budget 2019–2021 är kommunens största styrdokument och beskriver 
kommunens mål, förutsättningar och utmaningar på kommunfullmäktige- och nämndnivå. 
Vidare beskrivs sektorernas arbete för att klara verksamhet och ekonomi utifrån god 
ekonomisk hushållning. Budgetramarna visar vilka ekonomiska ramar nämnderna har till sitt 
förfogande för att planera sin verksamhet inför kommande år. 

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2018-06-18, § 30 om en resultatnivå på 
1,5 procent och att budgeten ska bygga på ett invånarantal om 5 650 personer. 
Verksamheternas totala budgetram beslutades till 306 868 000 kronor. 

Verksamhetsplanen avviker från kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 30 om ramar på 
följande tre punkter: 
- Resultatnivå 
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- Invånarantal 
- Budgetram 

På budgetberedningens sammanträde den 12 september 2018, presenterade varje nämnd sina 
respektive budgetar. Det framkom att utbildningsnämndens budget behöver utökas till följd av 
ökat tryck på förskoleverksamheten. Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-22, § 72 att 
justera resultatnivån från 1,5 procent till 1,2 procent och höja invånarantalet från 5 650 till 5 
660 invånare för Essunga kommuns budget 2019. Nytt förslag till ram är 308 488 000 kronor 
istället för tidigare beslut om 306 868 000 kronor.   

Investeringsbudget och plan 2019–2021 
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 32 860 000 kronor, vilket innebär en självfinansierings-
grad på knappt 63 procent. Investeringsplanen för år 2020 och 2021 uppgår till 60 215 000 
kronor respektive 61 775 000 kronor med en finansieringsgrad på 34 respektive 35 procent.     

Under sammanträdet 
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) redogör för kommunstyrelsens 
verksamhetsår och poängterar vikten av samverkan med olika kommuner inom V6-samarbetet 
för att höja kompetensen och kostnadseffektivisera verksamheterna. 

Utbildningsnämndens ordförande Maria Malmberg (C) redogör för utbildningsnämndens 
verksamhetsår, som har kännetecknats av stor inflyttning vilket gjort att utbildningssektorn 
under året fokuserat på sina mål. 

Socialnämndens Elsy Lundberg Östrand (L) redogör för socialnämndens verksamhetsår och 
den organisationsförändring som social sektor genomgått. 

Bygg- och miljönämndens ordförande Peter Lundgren (M) är inte på sammanträdet för att 
kunna redogöra för bygg- och miljönämndens verksamhetsår. 

Ekonomichef Eva-Lena Egsonius ger en överblick av de olika delarna i verksamhetsplanen 
med budget 2019–2021. Den 1 november 2018 var invånarantalet i kommunen 5667. Essunga 
kommun har stora investeringsbehov de kommande åren, liksom många andra kommuner i 
Sverige. Detta är en följd av de många fastighetsinvesteringar som gjordes på 1960-talet runt 
om i Sverige och nu behöver ses över. 

Sverigedemorkaterna (SD) genom Cristin Skogen (SD) yrkar på ett tillägg i investerings-
planen till förslaget av Verksamhetsplan med budget 2019–2021, punkt 8, till förmån för 
skola och förskola. Tilläggsyrkandet är en vidareutveckling till det yttrande som partiet 
framförde till kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-23. Sverigedemokraternas (SD) 
yrkande till kommunfullmäktige lyder:  

”- Att: i investeringsbudget 2019–2021 flytta 6,2 miljoner kronor från 
Nossebro skola år 2019 till en post endast för förskoleverksamhet och utemiljö. 

- Att: i investeringsbudgeten 2019–2021 flytta 7 miljoner kronor från kommun-
huset år 2019 till en post endast för förskoleverksamhet och utemiljö.” 
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Utbildningsnämndens ordförande Maria Malmberg (C) bemöter tilläggsyrkandet,  
liksom socialnämndens Elsy Lundberg Östrand (L) och kommunstyrelsens ordförande  
Daniel Andersson (M) som avslutar sitt anförande med att yrka bifall till förslaget. 
Ledamöterna fortsätter diskutera.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunstyrelsens förslag 
Investeringsbudgeten 2019–2021 enligt förslag daterat 2018-11-12 där investeringar avsatts 
med 6,2 miljoner kronor för Nossebro skola och 7 miljoner kronor för kommunhuset. 

Sverigedemokraterna (SD) 
Att i investeringsbudget 2019–2021, för år 2019 flytta föreslagna 6,2 miljoner kronor för 
Nossebro skola, liksom 7 miljoner kronor gällande kommunhuset, till att investera i förskole-
verksamhet och utemiljö. 

Beslutsgång 
Ordförande Tomas Johansson (C) ställer kommunstyrelsens förslag mot Sverige-
demokraternas (SD) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.     

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2018-10-31, § 131 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16, § 111 
- Budgetberedningen 2018-09-12, § 2 
- Kommunfullmäktige 2018-06-18, § 30 
- Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 71 
- Dialogdag om budget mellan förtroendevalda och tjänstemän i Essunga kommun,  
2018-05-15  

 Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 131, Kommunstyrelsen, 2018-10-31 
- Gruppreservation till Verksamhetsplan med budget 2019–2021, Sverigedemokraterna (SD), 
2018-11-19 
- Tilläggsyrkande till Verksamhetsplan med budget 2019–2021, Sverigedemokraterna (SD), 
2018-11-19 
- Tjänsteskrivelse till verksamhetsplan, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 
 2018-10-17 
- Förslag till Verksamhetsplan med budget 2019–2021, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 
2018-11-12    

Beslutet ska skickas till  
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius   

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(77) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-19 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr 2018-000200  

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med 
tillhörande bilaga i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelses beslut 
den 14 september 2018.    

- Revidera de lokala tillämpningsanvisningarna för Essunga kommun under 2019.    

Sammanfattning av ärendet 
OPF-KL 18 reglerar bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda. 
OPF-KL gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14 eller som tillträder 
efter valet 2018 och inte omfattas av tidigare bestämmelser (PBF eller PRF-KL). 

Omställningsstöd, sjukpension och familjeskydd gäller endast förtroendevald med uppdrag på 
minst 40 procent av heltid, vilket i Essunga kommuns fall innebär att endast kommun-
styrelsens ordförande omfattas i dagsläget. Avgiftsbestämd ålderspension gäller dock alla 
förtroendevalda oavsett omfattning av uppdrag. 

Nyheter i bestämmelserna: 
- Familjeskydd i princip motsvarande det som finns i AKAP-KL. 
- LAS-åldern (idag 67 år) förekommer som generell gränsålder. 
- Efterlevandeskydd (pensionsbehållningen) betalas alltid ut under fem år, åldersgräns för 
efterlevande barn har tagits bort. 
- Höjt gränsvärde för att avsätta pensionsavgifter, från 1,5 procent av inkomstbasbelopp till  
3 procent av inkomstbasbelopp. Ingen kontaktutbetalning om "pensionsavgiften" inte uppgår 
till 200 kronor. 
- Omställningsbestämmelserna har ändrats för att vara mer aktiva.   

Under sammanträdet 
Mats Olsson (MP) yrkar att beslutet ska innefatta att de lokala tillämpningsanvisningarna för 
Essunga kommun revideras under 2019. 

Barbro Gustafsson (M) yrkar bifall till förslaget samt stödjer Mats Olsson (MP) 
tilläggsyrkande under 2019  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunstyrelsens förslag 
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med 
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tillhörande bilaga i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelses beslut 
den 14 september 2018. 

Mats Olssons (MP) 
Anta bestämmelserna enligt förslag samt revidera de lokala tillämpningsanvisningarna för 
Essunga kommun under 2019. 

Beslutsgång 
Ordförande Tomas Johansson (C) ställer kommunstyrelsens förslag mot Mats Olssons (MP) 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mats Olssons (MP) förslag.  

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2018-10-31, § 134 
- Förhandlingsdelegationen 2018-10-16, § 20 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 134, Kommunstyrelsen, 2018-10-31 
- Tjänsteskrivelse, HR-chef Sofia Svensson, 2018-10-12 
- Cirkulär 18:31 inklusive bilagor, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 2018-09-14  

Beslutet ska skickas till 
HR-chef Sofia Svensson för vidarebefordran till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)    
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§ 81 Dnr 2018-000206  

Val av lekmannarevisorer för Stiftelsen Essunga Industrier 
för mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja följande två lekmannarevisorer och två ersättare för Stiftelsen Essunga Industrier för 
mandatperioden 2019–2022:  

Ordinarie lekmannarevisorer     Ersättare 

Carl Dicander (M) Åke Carlzon (M) 

Birgitta Friesjö (L) Lars Sahlin (S) 

 

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen är helägd av Essunga kommun och bildades för förvaltning och uthyrning av 
fastigheter. 

Två revisorer och två ersättare till Stiftelsen Essunga Industrier ska väljas för mandatperioden 
2019–2022 enligt stiftelsens stadgar.      

Under sammanträdet 
Valberedningens ordförande Joakim Svensson (M) presenterar beredningens förslag till 
lekmannarevisorer för Stiftelsen Essunga Industrier. Anne-Marie Nilsson (Oberoende), 
förtroendevald revisor för Essunga kommun meddelar att hon inte blivit tillfrågad om att sitta 
som ordinarie lekmannarevisor för Stiftelsen Essunga Industrier utan motsäger sig uppdraget.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens förslag 
Anne-Marie Nilsson (Oberoende) som en av två ordinarie lekmannarevisorer. 

Leif Avlskarl (M) 
Birgitta Friesjö (L) som en av två ordinarie lekmannarevisorer. 

Beslutsgång  
Ordförande Tomas Johansson (C) ställer valberedningens förslag mot Leif Avlskarls (M) 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Leif Avlskarls (M) förslag.  
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Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 3 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 3, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
Stiftelsen Essunga Industrier    
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§ 82 Dnr 2018-000207  

Val av lekmannarevisor för Essunga Bostäder AB för 
mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja en lekmannarevisor och en ersättare för Essunga Bostäder AB för mandatperioden 
2019–2022: 

Ordinarie lekmannarevisor    Ersättare 

Carl Dicander (M) Birgitta Friesjö (L) 

  

Sammanfattning av ärendet 
Essunga Bostäder AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag i Essunga kommun, som äger 
och förvaltar bostäder. 

Enligt bolagsordningen som reviderades och beslutades av kommunfullmäktige 2013-02-25,  
§ 4, står det under § 9 att fullmäktige ska utse en lekmannarevisor med ersättare. Uppdraget 
gäller till slutet av den ordinarie årliga bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskaps-
året efter revisorsvalet.  

Lekmannarevisorns uppdrag finns att läsa om i Aktiebolagslag (2005:551) 10 kapitlet. 

En lekmannarevisor och en ersättare för Essunga Bostäder AB ska väljas för mandatperioden 
2019–2022.     

Under sammanträdet 
Valberedningens ordförande Joakim Svensson (M) presenterar beredningens förslag till 
lekmannarevisorer för Essunga Bostäder AB. Anne-Marie Nilsson (Oberoende), förtroende-
vald revisor för Essunga kommun meddelar att hon inte blivit tillfrågad om att sitta som 
ersättande lekmannarevisor för Essunga Bostäder AB utan motsäger sig uppdraget.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens förslag 
Anne-Marie Nilsson (Oberoende) som en av två ordinarie lekmannarevisorer. 

Joakim Svensson (M) 
Birgitta Friesjö (L) som en av två ordinarie lekmannarevisorer. 
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Beslutsgång 
Ordförande Tomas Johansson (C) ställer valberedningens förslag mot Joakim Svenssons (M) 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Joakim Svenssons (M) förslag. 

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 4      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 4, Valberedningen, 2018-11-16    

Beslutet ska skickas till 
Essunga Bostäder AB   
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§ 83 Dnr 2018-000209  

Val av lekmannarevisor till Kommunalförbundet Göliska IT 
för mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Carl Dicander (M) till lekmannarevisor för Kommunalförbundet Göliska IT för 
mandatperioden 2019–2022.      

Sammanfattning av ärendet 
I Kommunalförbundet Göliska IT ingår medlemskommunerna Götene, Lidköping, Skara, 
Essunga, Grästorp och Vara, med säte i Lidköpings kommun. I kommunalförbund med 
förbundsdirektion utövas beslutanderätt, förvaltning och verkställighet av 
förbundsdirektionen. 

Syftet med Göliska IT är att förse kunder inom ägarkommunerna med kostnadseffektiv IT-
drift och support samt väl utbyggda kommunikationslösningar. 

Ur förbundsordningen beslutad 2017-04-18, § 12 Revision 
För granskning av förbundets verksamhet utser respektive medlems fullmäktige en revisor för 
en mandattid om fyra år räknat från det årsskifte som följer efter det att ordinarie val till 
kommunfullmäktige hållits. Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga de själva 
väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god 
revisionssed.       

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 5      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 5, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
Kommunalförbundet Göliska IT     
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§ 84 Dnr 2018-000210  

Val av lekmannarevisorer till olika fonder och stiftelser för 
mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja följande två lekmannarevisorer och två ersättare för mandatperioden 2019–2022 till de 
båda stiftelserna: 
- Syskonen Johanssons Stiftelse 
- Stiftelsen Carl A Svenssons donation 

Ordinarie lekmannarevisorer     Ersättare 

Carl Dicander (M) Anne-Marie Nilsson (Oberoende) 

Åke Carlzon (M) Lars Sahlin (S) 

   

Sammanfattning av ärendet 
För varje mandatperiod väljer kommunfullmäktige två lekmannarevisorer och två ersättare till 
följande stiftelser: 
- Syskonen Johanssons Stiftelse 
- Stiftelsen Carl A Svenssons donation 

Följande stiftelser har avvecklats under mandatperioden 2015–2018. 
- Stiftelsen Anna Britta Svensson donation 
- Stiftelsen Skolstyrelsens samfond      

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 6      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 6, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
- Syskonen Johanssons Stiftelse 
- Stiftelsen Carl A Svenssons donation  
- Vara kommun      
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§ 85 Dnr 2018-000211  

Val av ledamöter och presidium i kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Välja följande nio ordinarie ledamöter och nio ersättare i kommunstyrelsen genom 
proportionellt val för 2019: 

 Ordinarie ledamöter (M)  Ersättare (M) 

1 Daniel Andersson (M) 1 Leif Avlskarl (M) 

2 Barbro Gustafsson (M) 2 Marie-Louise Svensson (M)  

3 Jörgen Dimenäs (M)  3 Fredrik Almgren (M) 

4 Pernilla Jönsson (M) 4 Joakim Svensson (M) 

 Ordinarie ledamöter (C)  Ersättare (C) 

1 Maria Malmberg (C)  1 Tomas Johansson (C) 

 Ordinarie ledamöter (KD)  Ersättare (KD) 

1 Ralph Lundell (KD) 1 Mats Olsson (MP) 

 Ordinarie ledamöter (S)  Ersättare (S) 

1 Niclas Eringsfors (S) 1 Robert Hallin (S)  

2 Peter Andreasson (S) 2 Maria Radivoj (S) 

 Ordinarie ledamöter (SD)  Ersättare (SD) 

1 Eva Petterson (SD) 1 Cristin Skogen (SD) 

  

- Välja följande ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
för mandatperioden 2019–2022: 

Ordförande, tillika kommunalråd: Daniel Andersson (M) 

1:e vice ordförande: Barbro Gustafsson (M) 

2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd: Niclas Eringsfors (S)    
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Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglemente för kommunstyrelsen, beslutad av kommunfullmäktige 2015-03-30, § 18, 
har valda ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen särskilda uppgifter och är tillika valda 
att ingå bland annat i krisledningsnämnden.  

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2017-11-20, § 77 om Bestämmelserna  
om ersättning till kommunalt förtroendevalda 2019–2022 i vilken det fastställdes att 2:e vice 
ordförande också benämns som oppositionsråd.  

Kommunfullmäktige ska välja nio ordinarie ledamöter och nio ersättare samt ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019–2022.    

Under sammanträdet 
Sverigedemokraterna (SD) genom Kristin Skogen (SD) yrkar att Eva Petterson (SD)  
väljs som ordinarie ledamot till den nionde platsen i kommunstyrelsen istället för  
Elsy Lundberg Östrand (L). 

Sverigedemokraterna (SD) genom Eva Petterson (SD) yrkar att Kristin Skogen (SD) väljs 
som ersättare till den nionde platsen i kommunstyrelsen istället för Conny Svensson (S). 

Maria Radivoi (S) för talan för Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Liberalerna 
(L) och yrkar på: 

”Jag yrkar att ordinarie ledamöter till kommunstyrelsen väljs proportionellt 
och att mandattiden för ledamöterna fastställs till ett (1) år.” 

Vid ett proportionellt val låser man fast platserna, därför föreslås kortare mandatperiod. 

Utdrag ur lag om proportionellt valsätt (1992:339): 
2 § Ett val ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande som motsvarar 
den kvot som man får om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som 
valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmast högre hela 
tal. 

25 § När ersättare har utsetts genom proportionella val ska de tjänstgöra enligt följande: 
1.  Den ersättare som har utsetts från en valsedelsgrupp med samma beteckning som den 
grupp från vilken ledamoten är vald, har företräde framför andra ersättare. Av andra ersättare 
har den företräde som har utsetts från en grupp med högre röstetal. 
2.  Inom samma grupp har den ersättare företräde vars namn har blivit tidigare uppfört på 
gruppens lista enligt 16 §. 

Den ersättare som har blivit tilldelad en plats från två eller flera grupper, ska anses vald för 
den grupp från vilken ersättaren först blev tilldelad platsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet på den ordinarie nionde platsen i 
kommunstyrelsen 
Valberedningens förslag 
Elsy Lundberg Östrand (L) som ordinarie ledamot till den nionde platsen i kommunstyrelsen. 
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Kristin Skogen (SD) 
Eva Petterson (SD) som ordinarie ledamot till den nionde platsen i kommunstyrelsen istället 
för Elsy Lundberg Östrand (L). 

Maria Radivoi (S) 
Bifall till valberedningens förslag med tillägget att inträdesordning för ersättare ska gälla för 
ett år istället för fyra enligt lag om proportionellt valsätt § 25 (lag 1992:339). 

Förslag till beslut på sammanträdet på den ersättande nionde platsen i 
kommunstyrelsen 
Valberedningens förslag 
Conny Svensson (S) som ersättare till den nionde platsen i kommunstyrelsen. 

Eva Petterson (SD) 
Kristin Skogen (SD) som ersättare till den nionde platsen i kommunstyrelsen istället för 
Conny Svensson (S). 

Ajournering 
På begäran ajournerar fullmäktige sitt möte för överläggningar i tio minuter klockan 19:55–
20:05. 

Beslutsgång 
När mötet återupptas informerar ordförande Tomas Johansson (C) att det blir lottdragning om 
plats nio för ordinarie ledamot i kommunstyrelsen enligt lag om proportionellt valsätt 
(1992:339). I 24 § förklaras att vid lika röstetal eller jämförelsetal ska avgörandet ske genom 
lottning.  

Ordförande bekräftar med ledamöterna i kommunfullmäktige att alla är överens om 
valberedningens förslag på de åtta första ordinarie platserna och får bifall.  

Vidare bekräftar ordförande att val av ersättare för kommunstyrelsens nionde plats, sker utan 
proportionellt val och får bifall av kommunfullmäktige.  

Kontroll av valurna och valkontrollant 
Valurnan kontrolleras och det konstateras att den är tom. Andre vice ordförande Marie-Louise 
Svensson (M) skriver namnen på de två kandidaterna, Elsy Lundberg Östrand (L) och Eva 
Petterson (SD), på varsin lapp och lägger i valurnan. 

Justerare och rösträknare Catharina Åslund (M) utses att dra lott och ordförande finner att Eva 
Pettersons (SD) utses till kommunstyrelsens ordinarie ledamot på plats nio. 

Val av ersättare 
Maria Radivoi (S) drar tillbaka förslaget om Conny Svensson (S) som ersättare och bifaller att 
Kristin Skogen (SD) väljs som ersättare i kommunstyrelsen på plats nio. Ordförande Tomas 
Johansson (C) finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Eva Pettersons (SD) förslag. 
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Därefter ställer ordförande frågan om Maria Radivois (S) yrkande på att inträdesordning för 
ersättare ska gälla för ett år istället för fyra enligt lag om proportionellt valsätt § 25 (lag 
1992:339) och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Maria Radivois (S) förslag.  

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 7      

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 7, Valberedningen, 2018-11-16   
- Yrkande, Maria Radivoi (S), 2018-11-19 
- Två stycken yrkande, Sverigedemokraterna (SD), 2018-11-19   
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§ 86 Dnr 2018-000212  

Val av ledamöter och presidium i socialnämnden för 
mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja följande sju ordinarie ledamöter och sju ersättare, samt ordförande och vice ordförande i 
socialnämnden för mandatperioden 2019–2022: 

Ordinarie ledamöter Ersättare 

Catharina Åslund (M) Marie-Louise Svensson (M)  

Cliff Nyqvist (M) Sophie Sundkvist (M) 

Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Persson (S)  

Jill Schoultz (M)  Jörgen Dimenäs (M) 

Mats Olsson (MP) Agneta Lundell (KD) 

Elisabeth Källblad (S) Kerstin Johansson (S) 

Helene Mohr (C)  Pia Fahlgren (C) 

  

Ordförande: Catharina Åslund (M)  

Vice ordförande: Cliff Nyqvist (M)     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja sju ordinarie ledamöter och sju ersättare, samt ordförande och 
vice ordförande i socialnämnden för mandatperioden 2019–2022. 

Ersättare i nämnderna är inte personliga.      

Under sammanträdet 
Valberedningens ordförande Joakim Svensson (M) presenterar beredningens förslag till 
ordinarie ledamöter och ersättare i socialnämnden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens förslag 
Ralph Lundell (KD) som en av sju ersättare i socialnämnden. 

Ralph Lundell (KD)  
Agneta Lundell (KD) som en av sju ersättare i socialnämnden. 
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Beslutsgång 
Ordförande Tomas Johansson (C) ställer valberedningens förslag mot Ralph Lundells (KD)  
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ralph Lundells (KD) förslag. 

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 8      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 8, Valberedningen, 2018-11-16          
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§ 87 Dnr 2018-000213  

Val av ledamöter och presidium i utbildningsnämnden för 
mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja följande sju ordinarie ledamöter och sju ersättare, samt ordförande och vice ordförande i 
utbildningsnämnden för mandatperioden 2019–2022: 

Ordinarie ledamöter Ersättare 

Maria Malmberg (C) Ulf Johansson (C) 

Pernilla Jönsson (M) Fredrik Karlsson (M)  

Kenth Henningsson (S) Birgitta Nielsen (V)  

Joakim Svensson (M)  Caroline Lundgren (M) 

Tobias Wallin (M) Pontus Aghamn (M) 

Anette Hillström (S) Kerstin Alin (L) 

Ralph Lundell (KD)  Mats Olsson (MP) 

  

Ordförande: Maria Malmberg (C)  

Vice ordförande: Pernilla Jönsson (M)  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja sju ordinarie ledamöter och sju ersättare, samt ordförande och 
vice ordförande i utbildningsnämnden för mandatperioden 2019–2022. 

Ersättare i nämnderna är inte personliga.      

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 9      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 8, Valberedningen, 2018-11-16             
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§ 88 Dnr 2018-000214  

Val av ledamöter och beredning i bygg- och miljönämnden 
för mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja följande sju ordinarie ledamöter och sju ersättare, samt ordförande och vice ordförande i 
bygg- och miljönämnden för mandatperioden 2019–2022: 

Ordinarie ledamöter Ersättare 

Peter Lundgren (M) Börje Svensson (M) 

Caroline Lundgren (M) Valeria Schultz (M)  

Robert Hallin (S) Curt Lindberg (L)  

Agneta Lundell (KD)  Lars-Göran Andersson (MP) 

Pontus Aghamn (M) Tobias Wallin (M) 

Tommy Jonsson (S) Fredrik Augustsson-Andersson (V) 

Stig Larsson (C)  Jörgen Lindh (C) 

  

Ordförande: Peter Lundgren (M) 

Vice ordförande: Caroline Lundgren (M)  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja sju ordinarie ledamöter och sju ersättare, samt ordförande och 
vice ordförande i bygg- och miljönämnden för mandatperioden 2019–2022. 

Ersättare i nämnderna är inte personliga.      

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 10      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 10, Valberedningen, 2018-11-16         
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§ 89 Dnr 2018-000215  

Val av ledamöter och presidium i valnämnden för 
mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Välja följande fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, samt ordförande och vice 
ordförande i valnämnden för mandatperioden 2019–2022: 

Ordinarie ledamöter Ersättare 

Ingrid Jessen (Oberoende) Leif Avlskarl (M) 

Sören Aghamn (Oberoende) Agneta Lundell (KD) 

Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Persson (S)  

Gunilla Hermansson (KD)  Lars-Göran Andersson (MP) 

Ulf Johansson (C) Helene Mohr (C) 

 

Ordförande: Ingrid Jessen föreslås som opolitisk ordförande.  

Vice ordförande: Sören Aghamn (Oberoende)   

- Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utse en ansvarig tjänsteman.    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, samt ordförande 
och vice ordförande i valnämnden för mandatperioden 2019–2022. 

Ersättare i nämnderna är inte personliga.     

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 11      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 11, Valberedningen, 2018-11-16   

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 90 Dnr 2018-000218  

Val av styrelseledamöter och presidium i  
Essunga Bostäder AB för mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Väja följande fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, samt ordförande och vice 
ordförande i styrelsen för Essunga Bostäder AB för tiden efter ordinarie stämma 2019 till och 
med ordinarie stämma 2023.       

Ordinarie ledamöter Ersättare 

Fredrik Almgren (M)  Robert Johansson (M) 

Sophie Sundkvist (M) Joakim Svensson (M) 

Maria Radivoi (S) Jacob Johansson (V)  

Lars-Göran Andersson (MP) Agneta Lundell (KD) 

Sören Fredlund (C) Jörgen Lindh (C) 

  

Ordförande: Fredrik Almgren (M) 

Vice ordförande: Sören Fredlund (C) 

- Ersättarna i styrelsen för Essunga Bostäder AB är personliga.      

Sammanfattning av ärendet 
Essunga Bostäder AB är ett kommunalt fastighetsbolag helägt av Essunga kommun och har 
enligt ägardirektiven till uppgift att upplåta ett brett utbud av hyresrätter med stor valfrihet 
beträffande storlek, standard och läge. 

Essunga Bostäder AB:s bolagsordning reviderad av kommunfullmäktige 2013-02-25, § 4 
§ 7 Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst fem ledamöter med lika många personliga 
ersättare. Vidare ska styrelsen utses av kommunfullmäktige i Essunga kommun för tiden från 
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats 
intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse 
 
Ersättarna i styrelsen för Essunga Bostäder AB är personliga enligt bolagsordningen § 7. 

Essunga kommun ska välja fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, samt ordförande och 
vice ordförande i styrelsen för Essunga Bostäder AB för tiden efter ordinarie stämma 2019 till 
och med ordinarie stämma 2023.    
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Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 12      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 12, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
Essunga Bostäder AB     
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§ 91 Dnr 2018-000239  

Val av ombud till Essunga Bostäder AB:s  
bolagsstämmor för mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Marie-Louise Svensson (M) som ombud för kommunen vid Essunga Bostäder AB:s 
bolagsstämmor för tiden från ordinarie stämma 2019 till och med ordinarie stämma 2022.     

Sammanfattning av ärendet 
Essunga Bostäder AB är ett kommunalt fastighetsbolag helägt av Essunga kommun och har 
enligt ägardirektiven till uppgift att upplåta ett brett utbud av hyresrätter med stor valfrihet 
beträffande storlek, standard och läge. 

Essunga kommun ska välja ett ombud att företräda kommunen vid bolagsstämmor med 
Essunga Bostäder AB för tiden från ordinarie stämma 2019 till och med ordinarie stämma 
2022.      

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 13      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 13, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till  
Essunga Bostäder AB        
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§ 92 Dnr 2018-000217  

Val av styrelseledamöter och presidium i  
Stiftelsen Essunga Industrier för  
mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja följande fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, samt ordförande och vice 
ordförande i styrelsen för Stiftelsen Essunga Industrier för mandatperioden 2019–2022: 

Ordinarie ledamöter Ersättare 

Fredrik Almgren (M)  Robert Johansson (M) 

Sophie Sundkvist (M) Joakim Svensson (M) 

Maria Radivoi (S) Jacob Johansson (V)  

Lars-Göran Andersson (MP) Agneta Lundell (KD) 

Sören Fredlund (C) Jörgen Lindh (C) 

 
Ordförande: Fredrik Almgren (M) 

Vice ordförande: Sören Fredlund (C)       

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Essunga Industrier är helägt av Essunga kommun och har till ändamål att  
förvärva fastigheter eller tomträtter till tomter inom kommunen i syfte att uppföra och  
förvalta industri-, hantverks- och affärsbyggnader. 

Kommunfullmäktige ska välja fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, samt ordförande 
och vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen Essunga Industrier för mandatperioden  
2019–2022.  

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 14      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 14, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
Stiftelsen Essunga Industrier             
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§ 93 Dnr 2018-000233  

Val av styrelseledamöter till Nossebro Energi Värme AB  
för mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja följande två ordinarie ledamöter till styrelsen för Nossebro Energi Värme AB  
för tiden efter ordinarie stämma 2019 till och med ordinarie stämma 2023: 
- Fredrik Karlsson (M) 
- Bengt-Göran Henningsson (S)         

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja två ordinarie ledamöter till styrelsen för  
Nossebro Energi Värme AB för tiden efter ordinarie stämma 2019 till och  
med ordinarie stämma 2023.       

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 15      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 15, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
Nossebro Energi Värme AB       
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§ 94 Dnr 2018-000219  

Val av styrelseledamöter och ordförande i  
Syskonen Johanssons Stiftelse för  
mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja följande två ordinarie ledamöter och en ersättare samt ordförande i styrelsen för 
Syskonen Johanssons Stiftelse väljs för mandatperioden 2019–2022: 

Ordinarie ledamöter Ersättare 

Lisbeth Widarsson (M)  Bengt-Göran Henningsson (S) 

Anita Carlsson (C)     

  

Ordförande: Lisbeth Widarsson (M)     

Sammanfattning av ärendet 
Syskonen Johanssons Stiftelse har som ändamål att lämna hjälp och uppmuntran samt 
underlätta vård för cancersjuka, reumatiker, blinda, hörselskadade och sådana som lider av 
hjärt- eller kärlsjukdomar, allt enligt testamente. Utdelning av stiftelsens medel ska gå till 
sjuka personer bosatta inom Essunga och Vara kommuner. 

Syskonen Johanssons Stiftelse är gemensam för Essunga och Vara kommuner och enligt  
det uppdaterade reglementet från den 1 januari 2011, § 5 ska styrelsen består av tre ledamöter 
och tre ersättare. Ledamöterna i styrelsen väljs för fyra år räknat från och med 1 januari året 
efter det, då allmänna val av fullmäktige ägt rum. Av styrelsens tre ledamöter och tre ersättare 
utser Essunga kommunfullmäktige två ordinarie ledamöter och en ersättare. Vara kommun-
fullmäktige utser en ordinarie ledamot och två ersättare.  

Reglemente § 6 
Bland ledamöterna i styrelsen utser Essunga kommunfullmäktige en ordförande och Vara 
kommunfullmäktige en vice ordförande att tjänstgöra den tid, för vilken de blivit valda som 
ledamöter.  

Kommunfullmäktige ska välja två ordinarie ledamöter och en ersättare samt ordförande i 
styrelsen i Syskonen Johanssons Stiftelse för mandatperioden 2019–2022.     

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 16      
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 16, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
- Syskonen Johanssons Stiftelse 
- Vara kommun       
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§ 95 Dnr 2018-000221  

Val av styrelseledamöter och presidium i Carl A Svenssons 
Stiftelse för mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande för Carl A Svenssons 
Stiftelse för mandatperioden 2019–2022: 

Ordinarie ledamöter Ersättare 

Catharina Åslund (M) Marie-Louise Svensson (M)  

Cliff Nyqvist (M) Sophie Sundkvist (M) 

Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Persson (S)  

Jill Schoultz (M)  Jörgen Dimenäs (M) 

Mats Olsson (MP) Agneta Lundell (KD) 

Elisabeth Källblad (S) Kerstin Johansson (S) 

Helene Mohr (C)  Pia Fahlgren (C) 

  

Ordförande: Catharina Åslund (M)  

Vice ordförande: Cliff Nyqvist (M)          

Sammanfattning av ärendet 
Enligt stadgarna för Carl A Svenssons Stiftelse ska socialnämnden i sin helhet utgöra 
styrelsen för stiftelsen.       

Under sammanträdet 
Valberedningens ordförande Joakim Svensson (M) presenterar beredningens förslag till 
styrelseledamöter och presidium i Carl A Svenssons Stiftelse. Eftersom stiftelsens stadgar 
säger att styrelsen ska utgöra socialnämnden i sin helhet, måste valberedningens förslag 
anpassas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens förslag 
Ralph Lundell (KD) som en av sju ersättare i Carl A Svenssons Stiftelse. 

Ralph Lundell (KD)  
Agneta Lundell (KD) som en av sju ersättare i Carl A Svenssons Stiftelse. 
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Beslutsgång 
Ordförande Tomas Johansson (C) ställer valberedningens förslag mot Ralph Lundells (KD)  
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ralph Lundells (KD) förslag. 

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 17      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 17, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
Carl A Svenssons Stiftelse         

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(77) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-19 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 Dnr 2018-000232  

Val av ledamöter till fullmäktigeberedningen  
Vision & Utveckling för mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avvakta i ärendet tills utredningen av fullmäktigeberedningen Vision & Utvecklings varande 
för mandatperioden 2019–2022 är klar.     

Sammanfattning av ärendet 
Essunga kommun ersatte sin fullmäktigeberedning Visioner och Mål med fullmäktige-
beredningen Vision & Utveckling på sitt sammanträde 2016-12-12, § 157. I beredningen ska 
det ingå en ledamot med en ersättare från samtliga politiska partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige.  

Gruppen utser inom sig ordförande (tillika sammankallande) och vice ordförande. 

Kommunfullmäktige fastställde på sitt sammanträde 2008-12-15, § 133 att  
Vision & Utvecklings uppgift, syfte och mål är: 
- föreslå, revidera och kontinuerligt följa upp fullmäktigemålen* 
- arbeta med utvecklingsfrågor 
- bollplank till kommunutvecklaren 
- initiera och genomföra marknadsaktiviteter 
- vara ett forum för fria diskussioner med ett öppet debattklimat 
* bland målen är befolkningsutvecklingen den speciellt prioriterade uppgiften.  

Till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-18, § 29 inkom en skrivelse från 
fullmäktigeberedningen Vision & Utvecklings ordförande Catharina Åslund (M) och  
vice ordförande Tomas Johansson (C) som föreslår att visionsarbetet i kommunen behöver 
organiseras på ett annat sätt, jämfört med idag. Det konstateras att uppslutningen på mötena 
har varit låg och vissa partier har varit nästan helt frånvarande vilket anses motverka syftet att 
ha en beredning där alla partier är representerade. 

Vision & Utveckling anser att det är viktigt att det finns ett politiskt visions- och strategi-
arbete i kommunen och för att kunna ta långsiktiga, politiska beslut krävs det att tid och 
engagemang avsätts för strategiskt arbete. I skrivelsen föreslås att fullmäktige inte tillsätter 
beredningen Vision & Utveckling under kommande mandatperiod utan att kommunstyrelsen 
istället genomför ett par strategidagar per år. Vidare poängteras vikten av att tjänstemän är 
involverade i processen för att göra för- och efterarbete, samt implementera strategierna i hela 
organisationen.      
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Kommunfullmäktige beslutade på samma möte, att ge fullmäktiges presidium tillsammans 
med kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att ta fram ett förslag till kommunfullmäktige 
om hur visionsarbetet i kommunen ska utföras under mandatperioden 2019–2022.     

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 18      

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 28, Valberedningen, 2018-11-16   
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§ 97 Dnr 2018-000223  

Val av ledamöter och ordförande i folkhälsorådet för 
mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avvakta i ärendet tills den motion om representation som ligger under behandling, är 
beslutad.        

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet är navet för folkhälsoarbetet i kommunen och ett samverkansorgan mellan 
Västra Götalandsregionen och Essunga kommun. Rådets uppgift är att kartlägga folkhälsan i 
kommunen med syfte att initiera, stimulera och utveckla det hälsofrämjande och före-
byggande folkhälsoarbetet. Det är folkhälsorådet som ansvarar för att kommunen gör en 
folkhälsoplan med verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 

I dagsläget är folkhälsorådet sammansatt av ordföranden från varje nämnd i kommunen, två 
förtroendevalda från Hälso- och sjukvårdsnämnden i Skaraborg samt tjänstemän från 
kommun, tandvård, primärvård samt regionen. 

Till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-22, § 76 inkom en motion från ledamot  
Peter Lundgren (M) som föreslår att kommunens representation i folkhälsorådet bör ses över 
och eventuellt ändras där uppdraget inte ska vara knutet till ordförandeskap. Istället ska en 
ledamot kunna väljas ur varje nämnd.    

Kommunfullmäktige har tidigare valt fyra ledamöter, samt ordförande till folkhälsorådet inför 
varje ny mandatperiod.      

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 19      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 19, Valberedningen, 2018-11-16    
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§ 98 Dnr 2018-000228  

Val av ledamot till direktionen för Kommunalförbundet 
Göliska IT för mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja en ordinarie ledamot och en ersättare till Kommunalförbundet Göliska IT för 
mandatperioden 2019–2022: 

Ordinarie ledamot Ersättare 

Leif Avlskarl (M)  Peter Andreasson (S)  

        

Sammanfattning av ärendet 
I Kommunalförbundet Göliska IT ingår medlemskommunerna Götene, Lidköping, Skara, 
Essunga, Grästorp och Vara, med säte i Lidköpings kommun. I kommunalförbund med 
förbundsdirektion utövas beslutanderätt, förvaltning och verkställighet av förbunds-
direktionen. 

Syftet med Göliska IT är att förse kunder inom ägarkommunerna med kostnadseffektiv IT-
drift och support samt väl utbyggda kommunikationslösningar. 

Enligt förbundsordningen § 5, beslutad 2017-04-18, ska förbundsdirektionen bestå av  
en ledamot och en ersättare per medlemskommun. Fullmäktige i respektive kommun ska 
vardera utse en ledamot och en ersättare för en tidsperiod om fyra år räknat från det årsskifte 
som följer efter det att ordinarie val till kommunfullmäktige hållits. Ordförande och vice 
ordförande i förbundsdirektionen utses för två år i taget. Ordföranden hämtas från den 
kommun som står i tur till följd av sin begynnelsebokstav i alfabetet. Vice ordföranden 
hämtas från den kommun som följer därnäst. Valbar till ett kommunalförbunds beslutande 
församling är bara den som a?r ledamot eller ersättare i en förbundsmedlems fullmäktige 
(Kommunallag 2017:725, 9 kap. 7 §). 

Förbundsdirektionen har det yttersta ansvaret över hela kommunalförbundets verksamhet  
och delegerar ansvaret för det operativa arbetet till VD för kommunalförbundet.     

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 20      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 20, Valberedningen, 2018-11-16 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunalförbundet Göliska IT     
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§ 99 Dnr 2018-000224  

Val av ledamot i gemensamma räddningsnämnden  
Västra Skaraborg för mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja en ordinarie ledamot och en ersättare till gemensamma räddningsnämnden Västra 
Skaraborg för mandatperioden 2019–2022: 

Ordinarie ledamot    Ersättare 

Joakim Svensson (M) Peter Andreasson (S) 

  

Sammanfattning av ärendet 
Räddningsnämnden Västra Skaraborg är en gemensam nämnd organiserad under  
kommunfullmäktige i Lidköping och ska bestå av totalt sju ledamöter och sju ersättare.  
Av dessa utser kommunfullmäktige i Lidköpings kommun tre ledamöter och tre ersättare, 
kommunfullmäktige i Vara kommun utser två ledamöter och två ersättare, kommun-
fullmäktige i Grästorps kommun utser en ledamot och en ersättare och kommunfullmäktige  
i Essunga kommun utser en ledamot och en ersättare.  

Räddningsnämndens ordförande ska utses bland ledamöterna från Lidköpings kommun,  
1:e vice ordförande utses efter förslag från Vara kommun och 2:e vice ordförande utses  
efter förslag från Grästorps kommun.     

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 21      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 21, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
Räddningsnämnden Västra Skaraborg      
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§ 100 Dnr 2018-000227  

Val av ledamöter till förbundsfullmäktige i  
Skaraborgs Kommunalförbund för  
mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja följande två ordinarie ledamöter och två ersättare till förbundsfullmäktige i  
Skaraborgs kommunalförbund för mandatperioden 2019–2022: 

Ordinarie ledamöter     Ersättare 

Marie-Louise Svensson (M) Barbro Gustafsson (M) 

Tomas Johansson (C) Maria Malmberg (C)  

      

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Kommunalförbund är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och 
förbundsstyrelse. Förbundet ska vara en intresse- och samverkansorganisation för Skaraborgs 
15 kommuner. Förbundsordningen anger att ändamålet är att tillvarata medlemskommunernas 
intressen och främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten 
ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Syftet ska vara att stärka 
Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för 
utveckling och effektivt resursutnyttjande. Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja 
och utveckla det kommunala självstyret. 

Förbundet ska särskilt verka inom följande områden: 
- Tillväxt- och utvecklingsfrågor. 
- Verksamhetsstöd och intressebevakning. 
- Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt 
och utveckling samt verksamhetsstöd. 

Förbundet ska precisera sin verksamhet i en verksamhetsplan för mandatperioden. 

Medlemskommunerna i Skaraborgs Kommunalförbund är Essunga, Falköping, Grästorp, 
Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, 
Töreboda och Vara.   

Enligt § 5 i förbundsförordningen för Skaraborgs kommunalförbund, antagen av Skaraborgs 
förbundsfullmäktige 2017-09-26, står att läsa: 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(77) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-19 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

--- Varje medlemskommun utser två ledamöter med ersättare i förbundsfullmäktige. 
Härutöver utses, efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige 
förrättas, ytterligare en ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 000 invånare. 

--- I Kommunalförbundet ska finnas en förbundsstyrelse som väljs av förbundsfullmäktige. 
Antalet ledamöter i styrelsen ska vara femton med femton ersättare. Ordinarie ledamöter ska 
vara varje medlemskommuns kommunstyrelseordförande. Ersättare ska vara varje 
medlemskommuns oppositionsföreträdare. Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år 
och räknas från och med den 1 januari året efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela 
landet. 

Kommunfullmäktige ska välja två ordinarie ledamöter och två ersättare till 
förbundsfullmäktige i Skaraborgs kommunalförbund för mandatperioden 2019–2022.      

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 22      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 22, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
Förbundsfullmäktige i Skaraborgs Kommunalförbund        
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§ 101 Dnr 2018-000234  

Val av representant till  
Samordningsförbundet Västra Skaraborg för 
mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Catharina Åslund (M) till Essunga kommuns representant till  
Samordningsförbundet Västra Skaraborg för mandatperioden 2019–2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Västra Skaraborgs ändamål är att inom kommunernas geografiska 
område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkrings-
kassan, Arbetsförmedling, Västra Götalandsregion och berörda kommuner i syfte att under-
lätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för 
samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin 
förmåga att utföra förvärvsarbete.  

Samordningsförbundet Västra Skaraborg bildades den 1 oktober 2006 i enlighet med Lag 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förbundet finansieras 
gemensamt av sina partners Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner,  
Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse bestående av fyra ledamöter och sju ersättare. 
Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utser en ledamot och 
en ersättare vardera. Kommunerna utser tillsammans en ledamot och fyra ersättare. Den 
gemensamt utsedda ledamoten utses ett år i taget efter ett roterande schema vilket gör att alla 
kommuner innehar en ordinarie plats inom en femårsperiod. Ledamöterna och ersättarna väljs 
på fyra år från och med den 1 januari efter det att val av fullmäktige i Västra Götalands-
regionen och kommunerna har ägt rum. 

Kommunfullmäktige ska välja en representant till Samordningsförbundet Västra Skaraborg 
för mandatperioden 2019–2022.     

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 23      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 23, Valberedningen, 2018-11-16 
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Beslutet ska skickas till 
Samordningsförbundet Västra Skaraborg        
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§ 102 Dnr 2018-000176  

Val av ledamot till direktionen för  
Tolkförmedling Väst för mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja en ordinarie ledamot och en ersättare till kommunalförbundet Tolkförmedling Väst för 
mandatperioden 2019–2022. 

Ordinarie ledamot    Ersättare 

Gunilla Hermansson (KD) Daniel Andersson (M)  

  

Sammanfattning av ärendet 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med ändamål att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

Kommunalförbundet består av en direktion med 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem 
väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och 
Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i direktionen.  

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den  
1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Ledamot och  
ersättare ska enligt kommunallag (2017:725) 9 kap. 7 § vara invald i fullmäktige.  

Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till direktionen i  
Tolkförmedling Väst för mandatperioden 2019–2022.        

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 24      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 24, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
Tolkförmedling Väst          

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

49(77) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-19 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 103 Dnr 2018-000225  

Val av ombud i vattenrådet Vänerns sydöstra tillflödens 
styrelse för mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja följande ombud och ersättare till styrelsen för vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 
för mandattiden 2019–2022: 

Ordinarie ombud    Ersättare 

Börje Svensson (M)  Robert Hallin (S) 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden utgör en sammanslutning mellan olika aktörer som 
har ett direkt intresse av Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån. Ändamålet är 
att aktivt och drivande medverka i planeringsprocesser och samråd för att uppnå och bevara 
god vattenstatus i åarna och dess avrinningsområden. Rådet representeras av kommuner, 
jordbruksnäring, skogsnäring, övriga företag och industrier, enskilda medlemmar och 
stödmedlemmar 

Enligt § 10 om styrelsens sammansättning i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden stadgar, 
beslutade på årsmötet 2009-03-19, är styrelsen rådets verkställande och förvaltande organ och 
ska bestå av en ordinarie ledamot med ersättare för varje medlemskommun.  

Kommunfullmäktige ska välja ett ombud och en ersättare till styrelsen för Vattenrådet 
Vänerns sydöstra tillflöden för mandattiden 2019–2022.     

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 25      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 25, Valberedningen, 2018-11-16        

Beslutet ska skickas till 
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 
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§ 104 Dnr 2018-000226  

Val av gode män vid lantmäteriförättningar för 
mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja följande tre gode män för tätortsfrågor samt jord- och skogsbruksfrågor enligt 
fastighetsbildningslagen för mandatperioden 2019–2022:   

- Fredrik Karlsson (M) 
- Gunnar Hagström (C) 
- Robert Hallin (S)        

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 4 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska länsstyrelsen bestämma 
antalet gode män vid fastighetsbildningsförrättningar. Enligt samma lagrum utses 
gode män genom val av kommunfullmäktige. Den som utses till god man ska ha 
erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller 
skogsbruksfrågor. God man utses för fyra år och mandatperioden från 1 januari 2019  
till och med 31 december 2022. 

Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl tätortsförhållanden som 
jordbruks- och skogsbruksfrågor.  

Kommunfullmäktige ska välja tre gode män med sakkunskap i tätortsfrågor samt jord- och 
skogsbruksfrågor för mandatperioden 2019–2022.       

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 26      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 26, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till  
Länsstyrelsen Västra Götalands län      
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§ 105 Dnr 2018-000229  

Val av huvudmän till Åse och Viste Härads Sparbank 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Tomas Johansson (C) och Robert Hallin (S) till huvudmän i Åse och Viste Härads 
Sparbank för tiden efter ordinarie stämma 2019 till och med ordinarie stämma 2023.       

Sammanfattning av ärendet 
Åse och Viste Härads Sparbank har sedan starten 1876 varit bygdens bank för invånarna i 
Grästorps och delar av Lidköpings, Vara och Essunga kommuner.  

I reglementet under kapitel 4 §, Förvaltningsorganen a. Huvudmännen, för Åse och Viste 
Härads Sparbanks kan man läsa följande om valet av huvudmän i banken:  
Sparbanken ska ha 32 huvudmän. Av dessa utses elva av kommunfullmäktige i Grästorps 
kommun, två av kommunfullmäktige i Essunga kommun, två av kommunfullmäktige i 
Lidköpings kommun, en av kommunfullmäktige i Vara kommun samt 16 av huvudmännen. 

Vidare finns att läsa 5 §, att kommunen får inte välja en huvudman som fyllt, eller fyller 75 år 
det år, då mandatperioden börjar. Huvudman som under löpande mandatperiod fyller 75 år, är 
skyldig att avgå vid ordinarie sparbanksstämma det kalenderår han uppnår denna ålder.  

Huvudman får inte vara anställd i sparbanken eller vara anställd eller styrelseledamot, 
suppleant, revisor eller revisorssuppleant i annat kreditinstitut än koncernen Swedbank AB.  

I 6 § i reglementet står beskrivet att huvudman utses för en tid av fyra år räknat från ordinarie 
sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma. Val av samtliga huvudmän som 
utses av kommunal valkorporation, ska företas vart fjärde år och avse en period på fyra år.  

Enligt Sparbankslagen (1987:619) 4 kap. Sparbanksstämma 
1 § I en sparbank ska som representanter för insättarna finnas minst tjugo huvudmän för 
övervakning av sparbankens förvaltning och med uppgifter i övrigt enligt denna lag. 
3 § Av antalet huvudmän ska hälften, i enlighet med närmare föreskrifter i reglementet, väljas 
av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige inom sparbankens verksamhetsområde. 
Återstoden utses av huvudmännen själva bland insättarna i sparbanken. --- 
4 § Huvudmännen ska utses för fyra år. 

Kommunfullmäktige i Essunga ska med hänvisning till Sparbankslagen och bankens 
reglemente välja två huvudmän till Åse och Viste Härads Sparbank för tiden efter ordinarie 
stämma 2019 till och med ordinarie stämma 2023.       

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 27     
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 27, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
Åse och Viste Härads Sparbank       
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§ 106 Dnr 2018-000230  

Val av huvudmän till Sparbanksstiftelsen Skaraborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Fredrik Almgren (M) och Leif Avlskarl (M) till huvudmän i Sparbanksstiftelsen 
Skaraborg för tiden efter ordinarie stämma 2019 till och med ordinarie stämma 2023.      

Sammanfattning av ärendet 
Sparbanksstiftelsen Skaraborg bildades år 2000 när förutvarande Skaraborgs Läns Sparbank 
ombildades till aktiebolag med namnet Sparbanken Skaraborg AB och blev samtidigt ensam 
ägare till banken. 

Genom utdelning från banken kan stiftelsen lämna bidrag som främjar sparbankens och 
bygdens utveckling, det vill säga stödja fysiska eller juridiska personer i syfte att främja 
näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur, företrädesvis inom verksamhetsområdet. 
Bidrag lämnas ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Fram till och med 2016 har 
stiftelsen medverkat i finansieringen av olika projekt med över 150 miljoner kronor. 

Stiftelsens verksamhetsområde sammanfaller med bankens, det vill säga Essunga, Götene 
Skara och Vara kommuner. 

Stiftelsen förvaltas av en styrelse, som utses av stiftelsens huvudmän. Enligt stiftelsens 
stadgar beslutad 2013-01-22, § 8 ska huvudmän utses i enlighet med vad som anges i 
stiftelseförordnandet. Huvudmän utses för en tid av fyra år räknat från ordinarie stämma till 
och med ordinarie stämma. För att kunna fullgöra sitt uppdrag på ett bra sätt ska en huvudman 
vara kund i Sparbanken Skaraborg AB. Val av samtliga de huvudmän, som utses av 
kommunal valkorporation, ska företas vart fjärde år och avse en period på fyra år. Av de 16 
huvudmän, som ska utses av huvudmännen, utses vid varje ordinarie stämma fyra huvudmän 
för en period av fyra år. 

Stiftelsen har åldersbestämmelser som innebär att huvudman som under löpande mandat-
period uppnår en ålder av 70 år är skyldig att avgå vid ordinarie stämma det kalenderår 
huvudmannen fyller 70 år. 

Enligt Sparbankslagen (1987:619) 4 kap. Sparbanksstämma 
1 § I en sparbank ska som representanter för insättarna finnas minst tjugo huvudmän för 
övervakning av sparbankens förvaltning och med uppgifter i övrigt enligt denna lag. 
3 § Av antalet huvudmän ska hälften, i enlighet med närmare föreskrifter i reglementet, väljas 
av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige inom sparbankens verksamhetsområde. 
Återstoden utses av huvudmännen själva bland insättarna i sparbanken. --- 
4 § Huvudmännen ska utses för fyra år. 
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Kommunfullmäktige i Essunga ska med hänvisning till Sparbankslagen och bankens 
reglemente välja två huvudmän till Sparbanksstiftelsen Skaraborg för tiden efter ordinarie 
stämma 2019 till och med ordinarie stämma 2023.          

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 28      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 28, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
Sparbanksstiftelsen Skaraborg      
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§ 107 Dnr 2018-000235  

Val av ombud till Kommuninvest i Sverige AB för  
mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlåta till kommunstyrelsen att utse en representant som Essunga kommuns ombud till 
Kommuninvest under mandatperioden 2019–2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest i Sverige AB är ett kreditmarknadsbolag, som baserat på kommunal 
värdegrund ska tillhandahålla konkurrenskraftiga lån och övrig finansiell service till 
medlemskommunerna. I dag är 277 kommuner och elva landsting och regioner medlemmar  
i Kommuninvest. 

Kommuninvest ekonomisk förening bildades 1992 och bytte samtidigt namn till 
Kommuninvest i Sverige AB, dit medlemmarna kunde betala sin insats som andelskapital. 
Bolagets vision är att vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning och 
finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och investeringar. 

Essunga kommun ska välja ett ombud till Kommuninvest i Sverige AB för mandatperioden 
2019–2022.    

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 29      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 29, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
Kommuninvest  
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§ 108 Dnr 2018-000238  

Val av ombud till  
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) för 
mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlåta till kommunstyrelsen att utse en representant som Essunga kommuns ombud till 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) under mandatperioden 2019–2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB), startades i maj 2005 och är ett 
försäkringscaptive som förvaltar kommunens egendoms- och kommunförsäkringar.  
Essunga kommun är medlem sedan den 1 januari 2018. Bolaget ägs idag av sina 69 
medlemskommuner. 

Bakgrunden till bolagets bildande var att: 
- Kommunerna ville vara säkra på att få offerter för sitt försäkringsskydd 
- Skärpa konkurrensen på marknaden samt 
- Stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete. 

Bolaget ska erbjuda sina ägare sak- och ansvarsförsäkringar. Flertalet av kommunerna 
placerar sina försäkringar direkt i bolaget men som alternativ har delägarna möjlighet att 
handla upp sina försäkringar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).  

Essunga kommun ska välja ett ombud till Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) 
för mandatperioden 2019–2022.    

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 30      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 30, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB)          
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§ 109 Dnr 2018-000220  

Val av ombud till  
Förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSF) för 
mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlåta till kommunstyrelsen att utse en representant som Essunga kommuns ombud till 
Förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSF) under mandatperioden 2019–2022.    

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2008 bildade 24 kommuner ett gemensamt ägt försäkringsbolag,  
Förenade Småkommuners Försäkrings (FSF) Aktiebolag. Motivet var att de  
mindre kommunerna under en längre tid mött växande problem på en  
försäkringsmarknad med allt högre premier och sämre övriga villkor.  

Under 2018 tog årsstämman för FSF AB beslut om avveckling och uppmanade samtidigt 
kommunerna att söka medlemskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB). 
Avvecklingen av FSF är påbörjad, men förväntas inte kunna verkställas förrän under 2019.   

Essunga kommun ska välja ett ombud till FSF för mandatperioden 2019–2022.     

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 31      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 31, Valberedningen, 2018-11-16    

Beslutet ska skickas till  
Förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSF) 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

58(77) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-19 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 110 Dnr 2018-000241  

Val av ordförande i Rådet för funktionshindrade och äldre 
för mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) som ordförande i  
Rådet för funktionshindrade och äldre för mandatperioden 2019–2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Rådet för funktionshindrade och äldre är ett samråds- och referensorgan mellan kommun-
ledning och funktionshindrade- och pensionärsorganisationerna i Essunga kommun. Rådet är 
inget beslutande organ utan fungerar som ett remissorgan i viktiga frågor.  

Enligt rådets reglemente, beslutat av kommunfullmäktige 2015-09-21, § 58 ska kommunen 
representeras av kommunstyrelsens arbetsutskott (tre ledmöter) samt av socialnämndens 
arbetsutskott (en ordinarie ledamot och en ersättare). Någon ur kommunstyrelsens eller 
socialnämndens arbetsutskott ska väljas till ordförande av kommunfullmäktige. Vice 
ordförande utses av intresseorganisationerna. 

Kommunfullmäktige ska välja ordförande i Rådet för funktionshindrade och äldre för 
mandatperioden 2019–2022.        

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 32      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 32, Valberedningen, 2018-11-16       

Beslutet ska skickas till  
Rådet för funktionshindrade och äldre 
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§ 111 Dnr 2018-000242  

Val av styrelseledamöter till  
Kooperativa hyresrättsföreningen Essunga äldrebostäder 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja följande ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen i  
Kooperativa hyresrättsföreningen Essunga äldrebostäder, för mandatperioden 2019–2022: 

Ordinarie ledamot    Ersättare 

Daniel Andersson (M) Niclas Eringsfors (S) 

          

Sammanfattning av ärendet 
Essunga kommun har tillsammans med Riksbyggen bildat en kooperativ hyresrättsförening. 
På föreningens extrastämma 2018-10-10, § h beslutades att namnet på föreningen skulle 
ändras från Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Essunga Äldrebostäder till att 
istället heta Kooperativa hyresrättsföreningen Essunga äldrebostäder.  

Enligt föreningens stadgar § 31, beslutade av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 42  
ska ledamöter och suppleanter väljas för en period av högst två år, men kan omväljas. 
Kommunen ska utse två till tre ledamöter och två till tre suppleanter.  

På den ordinarie årsstämman 2018-05-22, § o valdes följande styrelseledamöter från 
kommunen: 
 
Ordinarie ledamot: kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) (kvarstår ett år) 
Personlig suppleant: oppositionsråd Niclas Eringsfors (S) (kvarstår ett år) 

Ordinarie ledamot: enhetschef social sektor Gunilla Carlsson (kvarstår ett år) 
Personlig suppleant: enhetschef social sektor Helena Lanz  (kvarstår ett år) 

Ordinarie ledamot: kommunchef Lars Jerrestrand (nyval på två år) 
Personlig suppleant: ekonomichef Eva-Lena Egsonius (omval på två år) 

Ordinarie ledamot: chef social sektor Björn Franke (nyval på två år) 
Personlig suppleant: enhetschef social sektor Monika Gunmariesson (omval på två år) 

Arvoden utbetalas inte till styrelseledamöter eller ersättare. 

Kommunfullmäktige ska välja ett ombud och en ersättare till  
Kooperativa hyresrättsföreningen Essunga äldrebostäder för mandatperioden 2019–2022.     
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Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 33      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 33, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
Kooperativa hyresrättsförening Essunga äldrebostäder  
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§ 112 Dnr 2018-000240  

Val av ledamot i Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg (KSV) 
för mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja en ordinarie ledamot och en ersättare att representera Essunga kommun i 
Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg (KSV) för mandatperioden 2019–2022. 

Ordinarie ledamot    Ersättare 

Daniel Andersson (M) Barbro Gustafsson (M) 

  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till Kollektivtrafiksamverkan 
Skaraborg (KSV) för mandatperioden 2019–2022.        

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 34      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 34, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg (KSV)        
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§ 113 Dnr 2018-000236  

Val av ledamot i LAG-gruppen för  
Leader mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Barbro Gustafsson (M) som ledamot i LAG-gruppen för Leader under  
mandatperioden 2019–2022.      

Sammanfattning av ärendet 
Leader stöttar idéer som bidrar till lokal utveckling genom att finansiera projekt med upp till 
200 000 kronor. Leader Nordvästra Skaraborg arbetar med lokalt ledd utveckling genom 
Leadermetoden i kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, 
Mariestad, Skara, Töreboda och Vara. 

Leader Nordvästra Skaraborg är till formen en ideell förening och ett partnerskap mellan 
ideell, privat och offentlig sektor. Föreningen leds av en styrelse på 17 personer som till-
sammans utgör LAG-gruppen (lokal aktionsgrupp). Varje medlem i LAG har en förankring  
i både en kommun och i en sektor från trepartnerskapet. På så vis har varje sektor minst fem 
representanter och varje kommun har en eller två representanter i LAG.  

Det är LAG som fattar beslut om vilka projektidéer som ska få pengar. 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2014-03-17, § 32 att utse kommun-
utvecklaren i Essunga kommun som representant i LAG-gruppen för Leader Västra Skaraborg 
och som styrelseledamot i VästgötaLandet från och med den 1 april 2014.  

Kommunfullmäktige ska välja en ledamot till LAG-gruppen för Leader för mandatperioden 
2019–2022.         

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 35           

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 35, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
LAG-gruppen för Leader            
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§ 114 Dnr 2018-000237  

Val av representant till Skaraborgs Föreningsarkiv för 
mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja tjänsteperson Lina Jonasson, tf administrativ chef, att representera Essunga kommun i 
Skaraborgs Föreningsarkiv under mandatperioden 2019–2022.    

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Föreningsarkiv är en ideell förening som bildades 1981 och har till uppgift att 
bevara, bevaka och sprida kunskap om Skaraborgs föreningshistoria då detta ses som en del 
av kulturarvet och ger förståelse för samhällsutvecklingen. Föreningen erbjuder en säker 
förvaring av föreningars arkiv, arkivering, registrering, arkivrådgivning och att handlingarna 
tillhandahålls för forskning.  

Övrig verksamhet som föreningsarkivet bedriver är utställningsverksamhet, mässor, 
föreläsningar, information till skolklasser, studiecirklar med mera samt insamling av 
upphörda föreningsarkiv.  

Skaraborgs Föreningsarkiv ingår tillsammans med andra regionala föreningsarkiv i den så 
kallade samverkansmodellen i Västra Götalandsregionen, under Kulturnämnden och ingår 
som en naturlig del i det kulturpolitiska arbetet.  

Upptagningsområdet är före detta Skaraborgs län. Medlemmar är organisationer, föreningar 
och kommuner i Skaraborg. Verksamheten finansieras av Västra Götalandsregionen, staten 
(inom kultursamverkansmodellen), värdkommunen Lidköping, övriga kommuner i Skaraborg 
och medlemmarnas årsavgifter. 

Kommunfullmäktige ska välja en representant för Essunga kommun till  
Skaraborgs Föreningsarkiv för mandatperioden 2019–2022.   

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 36      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 36, Valberedningen, 2018-11-16       

Beslutet ska skickas till 
Skaraborgs Föreningsarkiv 
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§ 115 Dnr 2018-000231  

Förordnande av särskilt ombud i begravningsfrågor 

Kommunfullmäktiges beslut 

Föreslå Länsstyrelsen Västra Götaland att Lars Ödlund förordnas som Essunga kommuns 
ombud i begravningsfrågor för mandatperioden 2019–2022.    

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen ska, i enlighet med 51 begravningsförordningen (1990:1147), utse begravnings-
ombud för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med 1 januari året efter det år då det 
hållits val till kommunfullmäktige. Essunga kommun ges tillfälle att föreslå en eller flera 
personer som kan vara lämpliga för uppdraget som begravningsombud enligt begravnings-
lagen. Kommunen kan även föreslå personer som kommer från andra trossamfund eller andra 
livsåskådningsorganisationer än Svenska kyrkan och är verksamma inom kommunens 
område. 

Länsstyrelsen ser gärna att kommunen föreslår personer som inte innehar uppdrag i Svenska 
kyrkan, som exempelvis ledamot i beslutande organ inom Svenska kyrkan. 

Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid 
bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskap om och 
förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. Lag (2012:133). 

Kommunfullmäktige i Essunga kommun har tidigare beslutat att ersättning till 
begravningsombud ska betalas ut av respektive dödsbo.     

Kommunfullmäktige ska föreslå Länsstyrelsen Västra Götaland ett särskilt ombud i 
begravningsfrågor i Essunga kommun för mandatperioden 2019–2022.    

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 37      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 37, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till  
Länsstyrelsen Västra Götalands län     
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§ 116 Dnr 2018-000244  

Förordnande av borgerliga vigselförrättare under 
mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Föreslå Länsstyrelsen Västra Götaland att Carina Gustafsson förordnas som  
en av Essunga kommuns två borgerliga vigselförrättare för mandatperioden  
2019-01-01–2022-12-31.    

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är den som länsstyrelsen 
förordnar att vara vigselförrättare behörig att förrätta borgerliga vigslar.  

Inför 2019 års förordnande av borgerliga vigselförrättare vill länsstyrelsen att kommunen 
meddelar vilka personer som ska förordnas under mandatperioden 1 januari 2019 till och med 
den 31 december 2022, alternativt att kommunen anger annan tid som kommunen önskar att 
förordnandet ska gälla.  

Enligt 4 kap. 4 § äktenskapsbalken ska länsstyrelsen innan någon förordnas till 
vigselförrättare pröva att den personen har de kunskaper och kvalifikationer i övrigt som 
behövs för uppdraget. Förordnandet ska gälla för en viss period, vanligtvis en mandatperiod, 
om det inte har begränsats att gälla till en angiven dag. 

Uppdraget som vigselförrättare är en förtroenderoll. Kvalifikationer som länsstyrelsen kräver 
av den sökande är ett gott omdöme, åtnjutande av allmänt förtroende samt erfarenhet för att 
kunna utföra uppdraget på bästa sätt.  

Länsstyrelsen Västra Götaland beslutade 2018-01-31, dnr 214-37754-2017, att förordna Lars 
Jerrestrand till borgerlig vigselförrättare i Essunga kommun till och med den 31 december 
2022 efter förslag framlagt av kommunstyrelsen 2017-10-16, § 116. Förordnandet medger 
även rätt att förrätta borgerlig vigsel utanför kommunen men inom Sveriges gränser. 

Kommunfullmäktige ska föreslå Länsstyrelsen Västra Götaland en borgerlig vigselförrättare i 
Essunga kommun för mandatperioden 2019–2022.    

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 38 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 38, Valberedningen, 2018-11-16    
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Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län   
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§ 117 Dnr 2018-000243  

Inkallelseordning av ersättare i nämnder och styrelser 
under mandatperioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa följande inkallelseordning för ersättare som träder in för tjänstgöring som ledamot: 

För ledamot tillhörande 
nedanstående partigrupp: 

Inträder ersättare i nedan  
angiven partigruppsordning: 

M (M), (C), (MP), (KD), (L), (S), (SD), (V) 

C (C), (M), (KD), (MP), (L), (S), (V), (SD) 

S (S), (V), (L), (MP), (C), (KD), (M), (SD) 

KD (KD), (MP), (M), (C), (L), (S), (V), (SD) 

L (L), (S), (V), (MP), (C), (KD), (M), (SD) 

MP (MP), (KD), (M), (C), (L), (S), (V), (SD) 

V (V), (S), (L), (MP), (C), (KD), (M), (SD) 

SD (SD), (M), (KD), (C) 

  

Sammanfattning av ärendet 
Om ersättare inte väljs proportionellt, ska man vid val fastställa den ordning i vilken 
ersättarna ska kallas in till tjänstgöring.  

Valberedningen ska föreslå kommunfullmäktige turordning för inkallande av ersättare i 
kommunens nämnder och styrelser för mandatperioden 2019–2022. 

Inom partigruppen inträder ersättare i den ordning de är antecknade i protokollet. Detta gäller 
alla grupperna för valsamverkan.  

Den fastställda inkallelseordningen gäller när inget annat anges i lag eller författning för 
inkallande av ersättare.   

Ärendets gång 
Valberedningen 2018-11-16, § 2 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 2, Valberedningen, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 
De i Essunga kommunfullmäktige invalda partiernas gruppledare.   
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§ 118 Dnr 2018-000268  

Medborgarförslag om att sätta upp belysning längs gång- 
och cykelbanan från Nossebro till Bärebergs kyrkby 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna till kommunstyrelsen för beredning och beslut.       

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom 2018-11-05 om att sätta upp belysning längs gång- och 
cykelbanan på väg 186, mellan Nossebro och Bärebergs kyrkby. I medborgarförslaget står  
det att gång- och cykelbanan har funnits i många år och används flitigt av såväl skolbarn som 
motionärer. Då den saknar belysning på en sträcka om uppskattningsvis 595 meter är vägen 
helt mörklagd långa perioder på året eftersom ingen annan gatubelysning finns i närheten.  

Medborgarförslaget hänvisar till kommunfullmäktiges mål för 2017–2019, där det under 
inriktning boende påpekas ”Attraktiv kommun med bra boende och trygga miljöer” och under 
inriktning ungdomar ”Ungdomar ska trivas och må bra i kommunen”. Förslagsställarna menar 
att medborgarförslaget ligger i linje med kommunens mål och kommer att skapa en tryggare 
miljö för ungdomar, uppmuntra till fysisk aktivitet och bidra till en mer inbjudande och 
levande landsbygd.      

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Privatpersoner, 2018-11-05    
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§ 119 Dnr 2018-000205  

Motion om insynsplatser i kommunstyrelse och 
kommunala nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna att motionen får ställas och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna (SD), via Kristin Skogen (SD), har lämnat in en motion och yrkar: 

”Samtliga i kommunfullmäktige representerade partier ska ha rätt till en insyns-
plats i kommunstyrelse och nämnderna, i de fall partiet saknar ordinarie- eller 
ersättarplats i dessa.” 

Motionen argumenterar att det är en nackdel om inte samtliga partier som är representerade  
i kommunfullmäktige har direkt insyn i kommunstyrelsens och nämndernas arbete ur en 
demokratisk synpunkt och kommunalpolitiskt perspektiv. Detta förklaras med att utan insyn 
och direkt återgivning av de diskussioner som förs i kommunstyrelsen och nämnderna, 
hamnar partier utan representation här i underläge när beslut ska tas i kommunfullmäktige. 
Vidare påpekas att insynsplatser också kan betyda ökad effektivitet och sparad tid under 
fullmäktigesammanträden eftersom frågor och interpellationer på detta sätt kan undvikas. 

Motionen hänvisar till kommunallag (2017:725) 4 kap. § 23 som beskriver hur insynsplatser 
får införas. Motionen ger exempel på kommuner där det förekommer, bland annat i Grästorp, 
Jönköping, Lilla Edet, Lycksele, Munkedal, Sala, Sotenäs, Tanum och Torsås.        

Beslutsunderlag 
Motion, Kristin Skogen (SD), 2018-11-08    
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§ 120 Dnr 2018-000274  

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
upplåtande av Clematisvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen från Sverigedemokraterna (SD) genom Kristin Skogen (SD) medges 
framställd och ska besvaras av kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M),  
på kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 10 december 2018.    

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna (SD) genom Kristin Skogen (SD) har lämnat in en interpellation  
ställd till kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) gällande upplåtande av 
Clematisvägen och vem som står för de kostnader som uppstår när det bor 13 unga 
asylsökande i fastigheten. Interpellationen hänvisar till den nya gymnasielagen som trädde i 
kraft den 1 juli 2018 och ställer följande frågor: 

- Vilken nämnd eller styrelse tog beslutet att låta de boende stanna på 
Clematisvägen, trots att det enligt lag blev Migrationsverkets ansvar? 

- Upplåter kommunen fortfarande fastigheten och betalar de löpande utgifterna?  

- Eftersom det på Migrationsverkets hemsida finns klara direktiv om vad som gäller 
när asylsökande fått beslut om uppehållstillstånd enligt den "Nya gymnasielagen" 
undrar Sverigedemokraterna (SD) om de boende i dagsläget räknas som ”de som 
väntar på besked” eller ”de som fått beslut”? Vilket ansvarsområde har kommunen 
gällande de unga sett ur alla aspekter?  

- Vart ska de 13 personerna bosätta sig och är det kommunens ansvar att ordna 
annat boende när Clematisvägen ska återställas? Kommunen har fått § 37-medel 
beviljat av länsstyrelsen för återställande av boende för en specifik målgrupp, som 
dessa unga inte längre tillhör. 

- När ska återställning av Clematisvägen starta? 

- Finns det i dagsläget planer för vilka personer som kommer att bosätta sig där 
efter återställandet? Eller ska det endast användas för mottagningsberedskap? 

- Vad är en kommunal pott? Kan alla invånare ta del av den vid behov? 

- Har likställighetsprincipen enligt kommunallag (2017:725) 2 kap, 3 § följts i detta 
ärende? Vad krävs för att göra ett undantag ifrån denna regel?  

- Sammanfattningsvis: vad är den långsiktiga planen för dessa 13 unga män om de 
beviljas asyl genom gymnasielagen vad gäller bostad, försörjningsstöd alternativt 
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självförsörjning, studier, jobb med mera? Hur används tiden för integration under 
själva under väntetiden? 

Under sammanträdet 
Kommunfullmäktiges ordförande Tomas Johansson (C) förklarar rutinen kring när en 
interpellation ställs och vad som står i Essunga kommunfullmäktiges arbetsordning om det.   

Beslutsunderlag 
Interpellation, Kristin Skogen (SD), 2018-11-08 

Beslutet ska skickas till      
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M)    
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§ 121 Dnr 2018-000275  

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, tillika 
ordförande i Rådet för funktionshindrade och äldre, om 
program för personer med funktionshinder 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen från Sverigedemokraterna (SD) genom Kristin Skogen (SD) medges 
framställd och ska besvaras av kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M), tillika 
ordförande i Rådet för funktionshindrade och äldre på kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde den 10 december 2018.    

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna (SD) genom Kristin Skogen (SD) har lämnat in en interpellation  
ställd till kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M), tillika ordförande i Rådet för 
funktionshindrade och äldre, gällande program för personer med funktionshinder. 
Sverigedemokraterna (SD) har frågor kring uppföljning och redovisning av tillgänglighet och 
de funktionshindrades rätt till inkludering i Essunga kommun. 

Interpellationen hänvisar till Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 
2015–2018, som fastställdes av kommunfullmäktige 2015-03-30, § 13 och ställer följande 
frågor: 

- Varför har årsredovisningen uteblivit två år i rad (för 2016 och 2017)? 

- Vem, eller vilken, instans ska utforma det nya programmet för personer med 
funktionshinder? 

- Vilka verktyg används vid ett utformande och framtagandet av den här typen av 
program? 

- Anser kommunstyrelsens ordförande, tillika ordförande i Rådet för funktions-
hindrade och äldre, Daniel Andersson (M) att Essunga kommun kan anses som en 
inkluderande kommun för funktionshindrade, när det kommer till tillgänglighet, 
föreningsliv, fritid och social gemenskap? 

- Har förtroendevalda och tjänstemän genomfört några kurser eller föreläsningar för 
att tillgodose sig mer kunskap inom detta område? 

- Vilka faktiska och konkreta åtgärder har gjorts inom området under den senaste 
mandatperioden 2015–2018? 

- Har viljan funnits att hitta lösningar som ökar tillgänglighet, även där kommunen 
inte har det enda och största anpassningsansvaret?   
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Beslutsunderlag 
Interpellation, Kristin Skogen (SD), 2018-11-08 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M)      
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§ 122 Dnr 2018-000260  

Begäran om entledigande som ersättande ledamot i 
kommunfullmäktige, Åke Carlzon (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Åke Carlzons (M) begäran om entledigande från förtroendeuppdraget som ersättande  
ledamot i kommunfullmäktige beviljas. Ny sammanräkning begärs från Länsstyrelsen.    

Sammanfattning av ärendet 
Åke Carlzon (M) har inkommit med begäran om entledigande som ersättande ledamot i 
kommunfullmäktige.  

På kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-22, § 70 valdes Åke Carlzon (M) till 
förtroendevald revisor i Essunga kommun för mandatperioden 2019–2022 med start den  
1 januari 2019.   

Beslutsunderlag  
Begäran om entledigande, Åka Carlzon (M), 2018-10-28  

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län   
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§ 123 Dnr 2018-000027  

Delgivningar kommunfullmäktige 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisning av meddelanden inkomna 15 oktober till och med  
11 november 2018 som förtecknas i protokoll.      

Sammanfattning av ärendet 
- Protokoll §§ 130–138, Kommunstyrelsen, 2018-10-31 

- Protokoll och deltagarlista extra årsstämma §§ a–i,  
Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Essunga Äldrebostäder (RKHF), 2018-10-10 

- Protokoll §§ 17–30 (§ 24 Sammanträdestider 2019),  
Förbundsfullmäktige Skaraborgs Kommunalförbund, 2018-09-25 

- Protokollsutdrag §§ 329–330, Tolkförmedlingen Väst, 2018-09-29 

- Protokollsutdrag § 165 (Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2017), 
Regionfullmäktige Västra Götalandsregionen, 2018-10-09 

- Protokollsutdrag § 199 (Sammanträdestider för återstoden av 2018 och för helåret 2019), 
Regionfullmäktige Västra Götalandsregionen, 2018-10-23 

- Beslut om ny ersättare för kommunfullmäktige för Birgitta Friesjö (L),  
Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2018-11-07 

- Slutlig sammanställning och analys av medborgarenkät 2018,  
Kommunpolis Torbjörn Walthersson, 2018-10-31  
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§ 124 Dnr 2018-000278  

Begäran om entledigande som ersättande ledamot i 
kommunfullmäktige, Pontus Malmberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Pontus Malmbergs (L) begäran om entledigande från förtroendeuppdraget som ersättande 
ledamot i kommunfullmäktige beviljas. Ny sammanräkning begärs från Länsstyrelsen.       

Sammanfattning av ärendet 
Pontus Malmberg (L) har inkommit med begäran om entledigande som ersättande ledamot i 
Essunga kommunfullmäktige för mandatperioden 2019–2022.    

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande, Pontus Malmberg (L), 2018-11-18     

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län   

 


