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Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 

Dn r 2019-00011 O 

Ny form för brottsförebyggande arbetet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Nya former for brottsforebyggande arbete antas genom att starta en grupp for Effektiv 
Samordning for Trygghet (EST). 

Sammanfattning av ärendet 
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Kommunens brottsforebyggande arbete har sedan 2001 utgått ifrån det brottsforebyggande 
rådet (BRÅ). Rådet har under den senaste mandatperioden bestått av fortroendevalda från 
kommunen, kommunchef, kommunpolisen och en representant från köpmannaforeningen. 
Rådet har administrerats av folkhälsostrategen inom ramen for sin anställning i Västra 
Götalandsregionen. Förutsättningarna for arbetet har nu fårändrats genom att det inte längre 
ryms inom ramen for folkhälsostrategens arbete att delta i det brottsforebyggande arbetet. Det 
fim1s därfor anledning att se över formerna for arbetet i kommunen. 

Det brottsforebyggande arbetet är en viktig del i att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Den 
politiska representationen i det brottsforebyggande rådet har bidragit till en demokratisk 
forankring av arbetet. Sammansättningen på rådet har gjort att det kunnat fullgöra sitt 
rådgivande uppdrag, men inte haft mandat att ta några beslut. Rådet har istället initierat 
ärenden for beslut i kommunstyrelse eller nämnd. 

Från Götene och Skara kommuner fi1ms goda erfarenheter av en form for det 
brottsforebyggande arbetet som kallas Effektiv Samordning for Trygghet (EST). Genom 
korta, regelbundna avstämningar mellan polis, socialtjänst, skola och handel skapas en 
gemensam lägesbild som grund for koordinerade insatser. För varje organisation finns det en 
rapportör som ger organisationens samlade lägesbild. 

I Essunga kommun fareslås att en EST-grupp startas upp, som inledningsvis består av 
konmmnpolis, kommunalråd, kommundirektör, utbildningschef, myndighetschef, 
samhällsbyggnadschef, handlare Nossebro, ungdomscoach samt representant från frivilliga 
nattpatrullen. Den politiska styrningen av gruppen sker genom att k01rununfullmäktige 
beslutar om inrättandet. Kommunstyrelsens ordforande ingår i gruppen som rapportör från 
politiken. En avrapportering av gruppens arbete sker på vaije kommunstyrelsemöte. Gruppens 
arbete ligger till grund for revidering av samverkansöverenskommelsen med Polisen, som 
beslutas i kommunstyrelsen. Den politiska funktion som brottsforebyggande rådet tidigare har 
fyllt kan därmed övertas av kommunstyrelsen och samtidigt skapas en resurseffektiv 
samverkan i det operativa arbetet. 
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Kommunpolis Torbjörn Walthersson redogör får ärendet och svarar på frågor. 
Ko1m1mnstyrelsens ordfårande Daniel Andersson (M) infonnerar om att rappmien från EST
gtuppens möten kanuner att redovisas till kommunstyrelsen. 

Ärendets gång 
Kmmnunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, § 60 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 60, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-05-07 
-Tjänsteskrivelse, tf kommundirektör Björn Franke, 2019-04-26 

Justerandes sign 
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§ 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000118 

Fullmäktigeberedningen Vision & Utvecklings fortsättning 
eller inte 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

K01mnunfullmäktige beslutar 

- Avveckla fullmäktigeberedningen Vision & Utveckling. Utav fullmäktigeberedningen 
Vision & Utvecklings uppgifter ska fullmäktige äga fullmäktigemålen och övriga uppgifter 
behandlas av kommunstyrelsen. 
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- Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter, arbetsutskott eller beredning till samtliga nämnder, 
kommunfullmäktiges presidium och presidiet får Essunga Bostäder AB ska bjudas in till 
strategidagar, dialogdagar samt budgetberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde fullmäktigeberedningen Vision & Utvecklings uppgift, syfte 
och mål under sitt sammanträde 2008-12-15, § 133 enligt följande: 

-föreslå, revidera och kontinuerligt följa upp fullmäktigemålen* 
- arbeta med utvecklingsfrågor 
- bollplank till kommunutvecklaren 
-initiera och genomfåra marknadsaktiviteter 
- vara ett forum får fria diskussioner med ett öppet debattklimat 
* bland målen är befolkningsutvecklingen den speciellt prioriterade uppgiften. 

Beredningens ordfårande Catharina Åslund (M) och vice ordfårande Tomas Johansson (C) 
har gjort en skrivelse där de föreslår att visionsarbetet i kommunen behöver organiseras på ett 
annat sätt, järnfort 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 fitms ett politiskt visions- och strategi
arbete i kommunen och får att kunna ta långsiktiga, politiska beslut krävs det att tid och 
engagemang avsätts får strategiskt arbete. I skrivelsen föreslogs att fullmäktige inte tillsätter 
beredningen Vision & Utveckling under kommande mandatperiod utan att kommunstyrelsen 
istället genomfår ett par strategidagar per år. Vidare poängteras vikten av att tjänstemän är 
involverade i processen får att göra får- och efterarbete, samt implementera strategierna i hela 
organisationen. 
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På kmmnunfullmäktiges sammanträde 2018-06-18, § 29 beslutades att fullmäktiges presidium 
tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott fick i uppdrag att ta fram ett fårslag till 
kommunfullmäktige om hur visionsarbetet i kmmnunen ska utfåras under kmmnande 
mandatperiod. 

Under sammanträdet 
Ledamöterna diskuterar vilka som ska bjudas in till strategidagar, dialogdagar och 
budgetberedningen. 

Ärendets gång 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, §59 
-Kommunfullmäktige 2018-06-18, § 29 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag § 59, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-05-07 
- skrivelse, 2018-06-11 

l U <d "''b"tytkoodo 
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§ 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 

Dn r 2018-000102 

Detaljplan för bostäder vid stallabäcken <kvarteren Liljan, 
Mosippan, Gulsippan och Pumpan samt fastigheterna 
stallahol m 1 :7 och 1: 14> 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

- Anta reviderad version av detaljplan för bostäder vid Stallabäcken. 

- Ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att smmåda förslaget till berörda då ändringen av 
detaljplanen är upprättad. 

Sammanfattning av ärendet 
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Kommunfullmäktige antog detaljplanen för bostäder vid stallabäcken 18 februari 2019. 
Detaljplanen vam1laga kraft26mars 2019. Under antagandeprocessen, som följer efter att en 
detaljplan antagits, uppmärksmmnades fel som återfim1s på plankartan och illustrationskartan. 
Det som ska ändras på plankartan och illustrationskartan är information om grundkartan där 
det står ett felaktigt referenssystem. På plankartan ska även texten ändras i 
gräns beteckningarna. 

Plan01mådesgränsen är ritad i exakt läge på plankartan men felaktigt beskriven i text där det 
står att den är placerad tre meter utanför plan01mådet. Ändringarna är av vikt för att kunna 
tillämpa detaljplanen på ett tydligt och konekt sätt. 

Ärendets gång 
- K01mnunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, § 61 
- K01mnunfullmäktige 2019-04-08, § 36 
-Kommunstyrelsen 2019-01-28, § 9 
- K01mnunstyrelsen 2018-11-19, § 139 
- K01mnunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07, 124 
-Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 113 
- K01mnunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 93 
-Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 91 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 64 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 61, K01mnunstyrelsens arbetsutskott, 2019-05-07 
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-Tjänsteskrivelse, fysisk planerare Jessika Kvistö och samhällsbyggnadschef Annika Repo 
Wallman 2019-04-26 
- Plankmia med markerade fel, 2019-04-26 
- Illustrationskarta med markerade fel , 2019-04-26 
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Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 

§ 67 Dnr 2019-000018 

Beredning av kommunfullmäktiges mål 2020-2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Mål for kommunfullmäktige 2020-2023 ska vara: 
- Essunga kommun ska vara en kommun med gott fåretagsklimat där forutsättningama for 
tillväxt är goda. 

- Essunga kommun ska verka for olika fonner av mötesplatser som stärker människors 
utveckling och inkludering. 

- I Essunga kommun ska alla invånare genom hela livet ha möjlighet till goda livsvillkor. 

- Essunga kommun ska bidra till en attraktiv och hållbar livsmiljö. 

-Resultatet ska utgöra 3,0 procent+- 2,0 procent av de samlade intäktema for skatt, 
statsbidrag och utjämningssystem. 
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- N ettoinvesteringama ska under en rullande fyraårsperiod finansieras tilllägst 60 procent av 
egna medel. 

-soliditeten ska vara på en nivå som säkerställer fullgod betalningsfonnåga och finansiell 
handlingsfrihet. 

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

Beredningens uppdrag anses därmed som fullgjord och beredningen upplöses. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens övergripande mållöper över en treårsperiod. Nuvarande mål gäller fram till år 
2020. Under forsta halvåret av 2019 behöver därfor nya mål arbetas fram. En 
fullmäktigeberedning bestående av fortroendevalda valdes därfor i Kommunfullmäktige 
2019-02-18, § 4 som haft i uppdrag attjobba med kommunfullmäktiges nya mål. Beredningen 
har haft en representant från varje parti som har platser i kommunfullmäktige. 

Fullmäktigeberedningen har med stöd av kommunens tjänstemän sett över kommunens 
vision, värdeord, målområden och mål. Förslag till nya mål överlämnas till kommunstyrelsen 
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for yttrande innan de slutligen antas i kommunfullmäktige. Beredningen ska även föreslå om 
k01mnunens vision och värdeord ska ändras eller inte. 

Framtaget forslag är: 
Essunga kommun ska vara en kommun med gott företagsldimat där förutsättningarna 
för tillväxt är goda. 
Vår kommun värnar om entreprenörskap och innovationskraft som skapar utveckling och 
tillväxt. Vi erbjuder hög service till våra företag och ett gott klimat for såväl etablerade som 
nya företag. Vår kommun vill stödja fåretagande genom en god utbildning for unga och vuxna 
vilket är viktiga pusselbitar for att bibehålla och stärka kommunens fåretagsklimat 

Essunga kommun ska verka för olika former av mötesplatser som stärker människors 
utveclding och inldudering. 
Mötesplatserna i vår kommun behöver utvecklas och stärkas då vi tror att detta är ett sätt for 
såväl nya som etablerade invånare att inkluderas i vårt samhälle. Möten innebär att vi lär av 
varandra. I flera av våra möten är samverkan med forenings-och näringslivet en självklarhet 
då vi tror på utveckling genom gränsöverskridande möten. 

I Essunga kommun ska alla invånare genom hela livet ha möjlighet till goda livsvillkor. 
Alla ska ha en bra start i livet och det som rör barn och unga är prioriterat i vår kommun. När 
barn och unga är i behov av hjälp och stöd ska det präglas av tidiga insatser. Arbetet med att 
motverka psykisk och fysisk ohälsa är särskilt viktigt. 

Essunga kommun ska bidra till en attraktiv och hållbar livsmiljö. 
Här ska du som invånare och besökare känna dig trygg och välk01mnen och få ett gott 
bemötande. I vår k01mnun fitmer du olika boendefonner oavsett vilken fas i livet man 
befitmer sig i. En hållbar livsmiljö präglas av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
Detta genomsyrar hur vi använder våra resurser i det ekologiska smmnanhanget. I vår 
lantbmksbygd finns en stark tradition for att värna det som lever och växer. 

Under sammanträdet 
Utredare Emelie Liden och ordforande i fullmäktigeberedningen k01mnunfullmäktiges mål 
2020-2023 Marie-Louise Svensson (M) presenterar framtagna mål. Ledamöterna ges 
möjlighet att ställa frågor. 

Ärendets gång 
Kommunfullmäktigeberedning mål 2020-2023 2019-05-07, § 4 

Beslutsunderlag 
Protokoll§ 4, K01mnunfullmäktigeberedning mål 2020-2023, 2019-05-07 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000122 

Delårsrapport 2019, tertial 1 med investeringsprognos 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kornmunfullmäktige beslutar 

Godkänna Essunga kornmuns delårsrapport 2019, tertial l och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
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En delårs- eller tertialrapport är en förenklad resultaträkning av mindre omfattning än en 
årsredovisning och är en sammanställning av kommunens räkenskaper för en period som inte 
motsvarar ett helt räkenskapsår. 

Kommunen visar ett resultat på minus 7,2 miljoner kronor per den 30 april2019. 
Prognostiserat resultat för år 2019 visar 0,5 miljon kronor (0,15 procent). 

Budget för investeringar uppgår till 36,4 miljoner kronor (inklusive ombudgeteringar). 
Investeringsutfallet är per 30 april 2019 2, l miljoner kronor och prognosen visar att 
investeringarna ko1mner att genomföras enligt plan. 

Under sammanträdet 
EkonomichefEva-Lena Egsonius och tfkmmnundirektör Björn Franke redovisar Essunga 
kmmnuns delårsrapport 2019, tertial l. Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62, 2019-05-07 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 62, Kmmnunstyrelsens arbetsutskott, 2019-05-07 
- Tjänsteskrivelse, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2019-05-17 
-Delårsrapport 2019, tertial l, ekonomichefEva-Lena Egsonius, 2019-05-17 
- Investeringsuppföljning, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2019-05-17 

l u" "''b'"''''"'' 
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Kommunstyrelsen 

§ 69 Dnr 2019-000126 

Budgetramar 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

- Målet får resultatnivån får 2020 är 2,2 procent. 

- Befolkningsprognos är 5 675 invånare. 

- Total ram får Essunga kommun: 

2020: 335,0 miljoner kronor 

2021: 341 ,O miljoner kronor 

2022: 349, O miljoner kronor 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetramarna visar vilka ekonomiska ramar kommunen har till sitt fårfogande får att 
planera sin verksamhet inför kommande år. 
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På budgetdialogdagen den 15 maj i år, enades politiker och tjänstepersoner om att arbeta fram 
ramar utifrån en resultatnivå på 2,2 procent och en befolkningsprognos på 5 675 invånare. 
Nämndernas behov får 2020 är 316,7 miljoner kronor och ramen får hela kommunens 
nämnder uppgår till 312,6 miljoner kronor. Det innebär att nämnderna tillsammans fram till 
budgetberedning den 11 september 2019 måste vidtagit åtgärder på motsvarande 4, l miljoner 
kronor får att få en budget i balans. 

Under sammanträdet 
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius presenterar framtaget fårslag på budgetramar får 2020 på 
2,2 procent i resultatnivå. Hon informerar om att det idag är 3,2 miljoner kronor istället får 
4, l miljoner kronor som nämnderna måste spara får att få en budget i balans. 

Ärendets gång 
- Dialogdag om budget mellan fårtroendevalda och tjänstemän i Essunga kommun, 2019-05-
15 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2019-05-17 
-Förslag budgetramar 2020-2022, ekonomichefEva-Lena Egsonius, 2019-05-17 
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Investeringar 2020 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000127 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kmmnunfullmäktige beslutar 

För att nå det finansiella målet på 60 procent självfinansieringsgrad ska 
investeringsvolymema uppgå till : 

2020: 40 miljoner kronor 
2021: 41 miljoner kronor 
2022: 42 miljoner kronor 

Sammanfattning av ärendet 
En investeringsbudget är en ekonomisk handlingsplan för en investerings förväntade 
inkomster och utgifter. Ett förslag till investeringsbudget för 2020 har tagits fram. 

Under sammanträdet 

Sida 
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EkonomichefEva-Lena Egsonius redogör för investeringsbudgeten 2020 och svarar på frågor. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2019-05-17 
-Förslag investeringsbudget och plan 2020-2030, ekonomichefEva-Lena Egsonius, 2019-05-
17 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 

§ 71 Dnr 2019-000134 

Remiss angående förslag till föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 190 i Västra Götalands län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Ge kmmnunledningssektor i uppdrag att utreda och besvara remissen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 
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Trafikverket fareslår nya hastighetsforeskrifter på väg 190 i Västra Götalands län genom att 
sänka hastigheten från 90 till 80 km/tim mellan Sjövik och Sollebrunn. Längden på den 
sträckan är cirka 23 kilometer. Bakgrunden till forslaget utgår från Trafikverkets uppdrag och 
arbete med att fortsätta anpassa hastighetsgränserna till vägars säkerhetsstandard. 
Nollvisionen är grunden for trafiksäkerheten i Svetige och fastställd genom beslut i riksdagen. 
Nollvisionen innebär att vägar, gator och fordon ska anpassas till människans forutsättningar 
så att ingen på sikt dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. 

Trafikverkets ambition for anpassning av hastighetsgränserna till vägamas säkerhetsstandard 
innebär bland annat: 
- Att vägar utan mittseparering med måttlig och betydande trafik ska ha högsta tillåtna 

hastighetsbegränsning 80 krn/tim. 

Under sammanträdet 
Ledamöterna har inget att erinra mot fårslaget 

Beslutsunderlag 
- Konsekvensutredning, Trafikverket, 2019-05-19 
-Karta, Trafikverket, 2019-04-30 
-Förslag Trafikverkets foreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 190 i Västra Götalands 
län, 

Beslutet ska skickas till 
Tfkommundirektör, Björn Franke 
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Essunga kommun 

§ 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000112 

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamheten, 
Samordningsförbundet Västra Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen får 2018 samt bevilja ansvarsfrihet får Samordningsfårbundet 
Västra Skaraborg får samma petiod. 

Sammanfattning av ärendet 
Essunga kommun ingår i ett samordningsfårhund får finansiell samordning inom 
rehabiliteringsmmådet mellan fårsäkringskassan, arbetsfårmedlingen, Västra 
Götalandsregionen och kmmnunerna Essunga, Götene, Lidköping, V ara och Skara. 

Samordningsfårbundet Västra Skaraborg är ett kommunalfårhund och varje deltagande 
kommuns fullmäktige ska godkätma årsredovisningen och revisionsberättelsen samt pröva 
frågan om ansvarsfrihet. 

Samordningsfårbundets revisorer tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet får 
verksamhetsperioden 2018 . 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, § 63 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag§ 63 , Kmmnunstyrelsens arbetsutskott, 2019-05-07 
- Hemställan om ansvarsfrihet, Samordningsfårbundet Västra Skaraborg, 2019-04-11 
-Årsredovisning 2018, Samordningsfårbundet Västra Skaraborg 
- Revisionsberättelse 2018, Samordningsfårbundet Västra Skaraborg 
- Granskning av årsredovisning och intern kontroll2018, PwC 

Sida 
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Essunga kommun 

§ 73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000113 

Arsredovisning 2018 och prövning av ansvarsfrihet, 
Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

K01mnunfullmäktige beslutar 

- Godkänna årsredovisningen får Tolkfånnedling Väst 2018. 

-Bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tolkfånnedling Väst är ett kommunalfårhund som bedliver språktolk-och översättnings
fånnedting till sina medlemmar. Samtliga medlemmar ska godkätma årsredovisningen och 
pröva frågan om ansvarsflihet får direktionen och de enskilda ledamöterna. 

Sida 
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Medlemmar i fårbundet är Västra Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås, 
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Maliestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, 
Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ullicehanm, Vara och Öckerö. En direktion med 
ledamöter från respektive medlem leder kommunalfårbundet Verksamheten har valit i dlift 
sedan den l aplil2013 och har kontor 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 
språkto lktj än s ter. 
Tolkfårmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Madestads kommun 
upprättat bokslut och årsredovisning får Tolkfårmedling Väst år 2018. 

Ärendets gång 
Kormnunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, § 64 

Beslutsunderlag 
- Protokollstudrag § 64, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-05-07 
-Protokollsutdrag§ 362, Tolkfårmedlingen Väst, 2019-03-29 
-Årsredovisning 2018, Tolkfårmedlingen Väst, 2019-03-29 
-Tjänsteutlåtande, Tolkfårmedlingen Väst, 2019-03-29 
-Revisionsberättelse får 2018, Tolkfårmedlingen Väst, 2019-04-16 
-PM avseende årsredovisning 2018, PwC, 2019-04-15 
- Förbundsordning, Tolkfårmedlingen Väst 

l """''""''"'" "'' 



e SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 

§ 74 Dnr 2018-000268 

Medborgarförslag om att sätta upp belysning längs gång
och cykelbanan från Nassebro till Särebergs kyrkby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Sida 
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Under förutsättning att Essunga kotmnun beviljas bidrag från Trafikverket så kommer 
kommunen medfinansiera belysning längs gång- och cykelbanan från Nassebro till Bärebergs 
kyrkby. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom 2018-11-05 om att sätta upp belysning längs gång- och 
cykelbanan på väg 186, mellan Nossebra och Bärebergs kyrkby. I medborgarförslaget står 
det att gång- och cykelbanan har funnits i många år och används flitigt av såväl skolbam 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 kotmnunfullmäktiges mål för 2017-2019, där det under 
inriktning boende påpekas "Attraktiv kommun med bra boende och trygga miljöer" och under 
inriktning ungdomar "Ungdomar ska hivas och må bra i kommunen". Förslagsställama menar 
att medborgarförslaget ligger i linje med kotmnunens mål och kommer att skapa en tryggare 
miljö för ungdomar, uppmuntra till fysisk aktivitet och bidra till en mer inbjudande och 
levande landsbygd. 

Samhällsbyggnadsenheten har lämnat in en bidragsansökan till Trafikverket för att anlägga 
belysning på gång- och cykelbanan. Trafikverkets beslut kommer under hösten 2019. 

Ärendets gång 
- Kotmnunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, § 71 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-10, § 8 
- Kotmnunfullmäktige 2018-11-19, § 118 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 71 , Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-05-07 
-Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman, 2019-04-24 
- Medborgarförslag, Privatpersoner, 2018-11-05 
-Kostnadsförslag, Arbetsledare Thomas Hugosson, 2019-04-15 
- Karta Saxebergs Bärebergs kyrkby, 2019-04-15 



Essunga kommun 

Beslutet ska skickas till 
- F örslagsställare 
- Samhällsbyggnadsenheten 

Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 



Essunga kommun 

§ 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000129 

Information från Synskadades Riksförbund (SRF) 

Sammanfattning av ärendet 
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Synskadades Riksfårhund Skaraborg (SRF) har tagit kontakt med kommunstyrelsen får att 
visa dem hur det är att leva med en sytmedsättning. SRF:s fårhoppning är att med hjälp av 
dem1a kunskap ska kommunstyrelsen få en stön-e förståelse får behovet av ökad tillgänglighet 
i samhället. 

Under sammanträdet 
K01mnunstyrelsens ledamöter får infonnation och genomfår praktiska övningar tillsammans 
med SRF. 
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Essunga kommun 

§ 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000118 

Redovisning av medborgarförslag 2019, tertial 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen av medborgarförslag 2019, tertial l. 

Sammanfattning av ärendet 
En kommuninvånare, som är folkbokförd i kommunen, kan väcka ett ärende i kommun
fullmäktige 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. 
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K01mnunallagen (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 amnälas 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 2019, tertial l har två medborgarförslag inkommit till kommunledningssektom. Ett 
behandlades på k01mnunfullmäktige 2019-04-08 som överlämnades till utbildningsnämnden 
för beslut. Det andra kommer att togs upp på kommunfullmäktige 2019-05-06. 

Det finns ett obesvarat medborgarförslag från 2018. Det gäller medborgarförslag om att sätta 
upp belysning längs gång och cykelbanan från Nassebro till Bärebergs kyrkby och det 
behandlas under kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-27. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, § 75 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 75, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-05-07 
-Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Malin Gustafsson, 2019-04-30 
-Redovisning, nämndsekreterare Malin Gustafsson, 2019-04-30 
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Essunga kommun 

§ 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000008 

Redovisning av inkomna synpunkter 2019, tertial 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen av inkomna synpunkter 2019, tetiial l. 

Sammanfattning av ärendet 
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En sammanställning av hanterade synpunkter ska redovisas tre gånger per år. 
Smmnanställningen ska visa inkomna synpunkter, vilken karaktär synpunkten har, samt vilka 
åtgärder som är vidtagna. 
Under 2019, tertial1 har 16 synpunkter inkommit till kommunledningssektom, 14 synpunkter 
är besvarade och övriga är under behandling. 

Ärendets gång 
Kormnunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, § 76 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 7 6, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-05-07 
-Tjänsteskrivelse, närm1dsekreterare Malin Gustafsson, 2019-04-30 
-Redovisning, nämndsekreterare Malin Gustafsson, 2019-04-30 

Justerandes sign 
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Essunga kommun 

§ 78 

Information 2019 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000001 

l. Rapport brottsförebyggande arbetet 

2. Folkhälsorådet 

3. Kooperativa Hyresrättsföreningen Essunga Äldrebostäder 
En ny revisor behöver väljas. 

4. Nossebroregionens Företagare 
Nästa medlemsträff är den 28 maj 2019. 

5. Skaraborgs kommunalförbund 
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Skaraborgs kommunalförbund har antagit en ny förbundsordning vilket innebär att förbundets 
styrelse och fullmäktige ersätts av en direktion bestående av 15 ledamöter och 15 ersättare. En 
ledamot och en ersättare från varje medlemskommun. 

6. V6-arbetet 
Möte 28 maj 2019 där samtliga kommunchefer i V6 kommer att föreslå områden för 
samverkan. 

7. Räddningsnämnden 
Joakim Svensson (M) och Daniel Andersson (M) ger infonnation från senaste mötet. Det 
finns ett nytt RiB-avtal för deltidsanställda beredskapsmän. Trygghetslarmen är kopplade till 
en sambandscentral i Lidköping, men det kan även finnas fler mmåden att samverka kring 
denna. 

8. Personal/rekrytering 

9. Information från SmåKom Rikskonferens 
NielasEringsfors (S) deltog på SmåKoms rikskonferens 24-26 april 2019 och delger övriga 
ledamöter vad som behandlades där. Bland annat blev en ny ledamot invald i styrelsen och 
digitaliseringen föredrogs. 

10. Platsutvecklingsprojekt 
Konsult Kjell Karlsson infonnerar om platsutvecklingsprojektet som är ett projekt som 
handlar om landsbygdsutveckling. Projektet startade våren 2018 och är en förstudie där 
utvecklingsplaner för fem olika platser i kommunen ska tas fram. Dessa platser är Bäreberg
Nossebro, Essunga, Fåglum, Jonslund samt övergripande Essunga kommun. Projektet är 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 

fårlängt till och med 30 september 2019. Finansiärer k01runer att kontaktas får att se om de 
kan bidra till genomfårandet av projektet. 

11. Årsstämma Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
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Barbro Gustafsson (M) deltog på Kommunassurans Syd Försäkrings AB årsstätruna den 9 maj 
2019 och infonnerar kortfattat om vad som behandlades. Efter års s tätrunan hölls ett föredrag 
om skadefårebyggande arbete i skolor/förskolor. 

12. Samordningsförbundet 
Ett extra medlemsråd ska hållas 25 juni 2019 får att besluta ifall de tre samordningsfårbunden 
i Skaraborg (västra, östra och norra) ska slås ihop ett till ett Samordningsfårbund. 
Ledamöterna diskuterar olika aspekter men ställer sig positiva till en satrunanslagning. 

13. Nationaldagsfirande 
Kommunstyrelsens ledamöter bjuds in får att delta i nationaldagsfirandet den 6 juni 2019. 
Samling sker klockan 17:30. 

14. Sommarhälsning 
Kommunstyrens ordfårande Daniel Andersson (M) tackar alla ledamöter och ersättare får det 
gångna halvåret. 



Essunga kommun 

§ 79 

Delegation 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000024 

Godkäm1a redovisningen över delegationsbeslutsom förtecknats i protokoll. 

Sammanfattning av ärendet 
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Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i 
enlighet med sin delegationsordning (Kommunallag 2017:725, 7 kapitlet, 5-7 paragraferna). 
Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden i vissa ärenden till förmån för 
ärenden av mer principiell beskaffenhet. Detta möjliggör en effektivare verksamhet från 
nämnden till delegaten med kortare beslutsvägar och snabbare handläggningen av utvalda 
ärenden enligt delegationsordningen. 
Beslut gjorda på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen enligt kommunallag 
(2017:725) 7 kapitlet, 8 paragrafen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot rar 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 17 april - 5 juni 2019 enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt 2.1.3 . 

Beslutsunderlag 
Redovisning av anstånd av betalning för 17 april- 5 juni 2019, ekonomiassistent Lillemor 
Kulin, 2019-05-16 
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Essunga kommun 

§ 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000002 

Delgivningar kommunstyrelsen 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen av meddelanden inkomna 6 april till den 19 maj 2019 som 
förtecknas i protokoll. 

Sammanfattning av ärendet 
- Protokoll § l O, Räddningsnämnden, 2019-04-0 l 
-Protokoll §§ 14-19, Förhandlingsdelegationen, 2019-04-03 
-Protokoll§§ 1-11, Samordningsförbundet Västra Skaraborg, 2019-04-03 
- Protokoll § § 11-13, Räddningsnä1m1den, 2019-04-04 
-Protokoll bolagsstämma§§ 1-13, Essunga Bostäder AB, 2019-04-24 
-Protokoll§§ 20-22, Förhandlingsdelegationen, 2019-05-06 
-Protokoll §§ 59-77, Kommunstyrelsen arbetsutskott, 2019-05-07 

Justerandes sign 
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