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Sammanträdesdatum

Essunga kommun

2019-01-28

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 08:00-16:10, lunch kl. 12:00-13:00

Beslutande

Daniel Andersson (M), ordförande §§ 9-1 O och 12-30
Barbro Gustafsson (M), 1 :e vice ordförande §§ 9-1 O, 12-30 och ordförande § 11
Jörgen Dimenäs (M)
Pernilla Jönsson (M)
Maria Malmberg (C)
Ralph Lundeli (KO)
Peter Andreasson (S)
Eva Pettersson (SD)
Mats Olsson (MP) ersättare för Nielas Eringsfors (S), 2:e vice ordförande och oppositionsråd

Övriga

Leif Aviskarl (M), ej tjänstgörande ersättare
Joakim Svensson (M), ej tjänstgörande ersättare
Tomas Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 9-1 O och 18
Kristin Skogen (SD), ej tjänstgörande ersättare
Lars Jerrestrand, kommunchef
Björn Franke, socialchef,§§ 9-14 och 18-19
Loella Tandoc Johansson, nämndsekreterare
Kjell Karlsson, konsult,§§ 9-10
Lennart Jonsson, upphandlingschef Västra Skaraborg, § 18
Lina Jonasson, administrativ chef, § 18
Fredrik Almgren (M), ordförande i styrelsen för Essunga Bostäder AB,§§ 15-17, 27 punkt 1O och 30
Mats Olsson, VD för Essunga Bostäder AB,§§ 15-17, 27 punkt 12 och§ 30
Sören Delin, byggnadsingenjör, Essunga Bostäder AB,§§ 15-17, 27 punkt 12 och§ 30
Eva-Lena Egsonius, ekonomichef, § 11 och 27 punkt 13
Sofia Svensson, HR-chef, § 27 punkt 13
Emelie Liden, utredare, § 27 punkt 13

Justerare

Barbro Gustafsson (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2019-02-06, kl. 15:00

§§ 9-30

Underskrifter
sekreterare

Ordförande

\,__~~
Daniel Andersson (M),§§ 9-10 och 12-30

/cwk?;~~
Barbro Gustafsson M), § 11

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Kommunstyrelsen
2019-01-28
2019-02-07
2019-03-01

~tor~~
Loella Tandoc Johansson

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-01-28

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 08:00–16:10, lunch kl. 12:00–13:00

Beslutande

Daniel Andersson (M), ordförande §§ 9–10 och 12–30
Barbro Gustafsson (M), 1:e vice ordförande §§ 9–10, 12–30 och ordförande § 11
Jörgen Dimenäs (M)
Pernilla Jönsson (M)
Maria Malmberg (C)
Ralph Lundell (KD)
Peter Andreasson (S)
Eva Pettersson (SD)
Mats Olsson (MP) ersättare för Niclas Eringsfors (S), 2:e vice ordförande och oppositionsråd

Övriga

Leif Avlskarl (M), ej tjänstgörande ersättare
Joakim Svensson (M), ej tjänstgörande ersättare
Tomas Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 9–10 och 18
Kristin Skogen (SD), ej tjänstgörande ersättare
Lars Jerrestrand, kommunchef
Björn Franke, socialchef, §§ 9–14 och 18–19
Loella Tandoc Johansson, nämndsekreterare
Kjell Karlsson, konsult, §§ 9–10
Lennart Jonsson, upphandlingschef Västra Skaraborg, § 18
Lina Jonasson, administrativ chef, § 18
Fredrik Almgren (M), ordförande i styrelsen för Essunga Bostäder AB, §§ 15–17, 27 punkt 10 och 30
Mats Olsson, VD för Essunga Bostäder AB, §§ 15–17, 27 punkt 12 och § 30
Sören Delin, byggnadsingenjör, Essunga Bostäder AB, §§ 15–17, 27 punkt 12 och § 30
Eva-Lena Egsonius, ekonomichef, § 11 och 27 punkt 13
Sofia Svensson, HR-chef, § 27 punkt 13
Emelie Lidén, utredare, § 27 punkt 13

Justerare

Barbro Gustafsson (M)

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Kommunkontoret 2019-02-06, kl. 15:00

§§ 9–30

Sekreterare
Loella Tandoc Johansson

Ordförande
Daniel Andersson (M), §§ 9–10 och 12–30

Barbro Gustafsson (M), § 11

Barbro Gustafsson (M), §§ 9–10 och 12–30

Maria Malmberg (C), § 11

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen
2019-01-28
2019-02-07
2019-03-01
Kommunkontoret

Underskrift
Loella Tandoc Johansson
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-01-28

Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 9 Dnr 2018-000102
Detaljplan för bostäder vid Stallabäcken ..................................................................... 4
§ 10 Dnr 2016-000192
Översiktsplan Essunga kommun ................................................................................. 6
§ 11 Dnr 2018-000120
Ägaransvar för värmeverket i Nossebro Energi Värme AB .......................................... 9
§ 12 Dnr 2018-000178
Uppräkning av partistöd 2019 .................................................................................... 11
§ 13 Dnr 2018-000085
Redovisning av partistöd 2017 och utbetalning av partistöd 2019 ............................. 14
§ 14 Dnr 2019-000013
Ökat driftbidrag Nossebrobadet ................................................................................. 16
§ 15 Dnr 2019-000014
Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal mot Kommuninvest .................... 18
§ 16 Dnr 2019-000020
Essunga Bostäder AB:s nybyggnation av servicelägenheter, Snöbäret 2 ................. 20
§ 17 Dnr 2018-000259
Omförhandling av befintliga lån för Essunga Bostäder AB ........................................ 21
§ 18 Dnr 2018-000285
El-upphandling med Lidköpings kommun .................................................................. 23
§ 19 Dnr 2019-000015
Gymnasiesärskola, individuellt program .................................................................... 24
§ 20 Dnr 2018-000205
Motion om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder ...................... 25
§ 21 Dnr 2018-000082
Medborgarförslag om cykling utan ålder .................................................................... 27
§ 22 Dnr 2018-000286
Skrivelse gällande lokalen där ångbåtsföreningen Nossan förvarar ångbåten .......... 29
§ 23 Dnr 2018-000288
Avskrivning hyresbelopp ............................................................................................ 30
§ 24 Dnr 2019-000004
Redovisning av medborgarförslag 2018 .................................................................... 31
§ 25 Dnr 2019-000006
Redovisning av motioner 2018 .................................................................................. 32
§ 26 Dnr 2018-000179
Redovisning av inkomna synpunkter 2018, tertial 3 .................................................. 33
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2019-01-28

Kommunstyrelsen

§ 27 Dnr 2019-000001
Information 2019 ........................................................................................................ 34
§ 28 Dnr 2019-000024
Delegation 2019 ........................................................................................................ 36
§ 29 Dnr 2019-000002
Delgivningar kommunstyrelsen 2019 ......................................................................... 37
§ 30 Dnr 2019-000025
Försäljning samt täckning av kostnader för avskrivning av taxeringsvärdet på
fastighet Torggatan 8 (del av Gullregnet 8) i Nossebro. ............................................ 38

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4(39)

Sammanträdesdatum

2019-01-28

Kommunstyrelsen

§9

Dnr 2018-000102

Detaljplan för bostäder vid Stallabäcken
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Anta detaljplan med planbeskrivning och kartor med mera för bostäder vid Stallabäcken
daterat 2019-01-21.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-27, § 158 om planuppdrag för framtagande av ny detaljplan för bostäder vid Stallabäcken i Nossebro. Uppdraget lämnades till Tengbom Arkitekter
AB i Göteborg att i samarbete med berörda tjänstemän i Essunga kommun upprätta bland
annat planbeskrivning och illustrationsplan. En geoteknisk utredning har genomförts och
rapport framtogs 2018-04-23.
Den geotekniska utredningen visar att antalet tomter för byggnation måste begränsas med
hänsyn till stabilitet och grundförhållanden vid Stallabäcken. Planen omfattar därför 20
friliggande villor istället för ursprungligt förslag med 23 villor.
Kommunstyrelsen godkände på sitt sammanträde 2018-05-28, § 91 att genomföra samråd. Ett
samrådsmöte hölls med angränsande fastighetsägare den 20 juni 2018. Synpunkter framfördes
på planförslaget med kritik mot bostadsbyggnation i grönområdet norr om Axgatan. Efter
mötet tog kommunen fram ett nytt planförslag där grönområdet delvis sparas genom en
minskning av antalet villatomter från fem till tre i grönområdet.
Nytt samrådsmöte hölls den 14 augusti 2018. Bygg- och miljönämnden beslutade 2018-08-29,
§ 31 och kommunstyrelsen beslutade 2018-09-05, § 113 godkänna samrådshandling för
detaljplan för bostäder vid Stallabäcken.
Samråd för detaljplanen genomfördes under tiden 5–26 september 2018. Under samrådstiden inkom yttranden från länsstyrelsen och några fastighetsägare. Länsstyrelsen gjorde
bedömningen att en bullerutredning samt arkeologisk utredning, steg 1 behövde göras för
detaljplaneområdet. Både bullerutredning och arkeologisk utredning, steg 1 (länsstyrelsens
diarienummer 431-35920-2018) gjordes under oktober–november 2018. Därefter har
planbeskrivning och kartor reviderats och en samrådsredogörelse tagits fram.
Detaljplanen var utställd för granskning och cirkulerades för yttranden under perioden
17 december 2018–6 januari 2019. Några yttranden inkom från bland andra länsstyrelsen och
några privatpersoner.
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Sammanträdesdatum

2019-01-28

Kommunstyrelsen

Under sammanträdet
Konsult (och tidigare chef för planering och utveckling i Essunga kommun) Kjell Karlsson
föredrar ärendet.
Ärendets gång
- Kommunstyrelsen, 2018-11-19, § 139
-Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07, 124
- Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 113
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 93
- Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 91
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 64
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 139, Kommunstyrelsen, 2018-11-19
- Granskningsutlåtande, konsult Kjell Karlsson och planarkitekt Tengbom Ylva Ralph,
2019-01-21
- Planbeskrivning, konsult Kjell Karlsson och planarkitekt Tengbom Ylva Ralph, 2019-01-21
- Plankarta, Tengbom Arkitekter AB, 2019-01-21
- Illustrationskarta, Tengbom Arkitekter AB, 2019-01-21
- Yttrande avseende granskning för detaljplan, Länsstyrelsen Västra Götalands Län,
2019-01-17
- Yttrande avseende granskning för detaljplan, Trafikverket, 2019-01-16
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Sammanträdesdatum

2019-01-28

Kommunstyrelsen

§ 10

Dnr 2016-000192

Översiktsplan Essunga kommun
Kommunstyrelsens beslut
Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utföra de redaktionella förändringar i
Översiktsplanen som påpekas av ledamöterna under sammanträdet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Anta upprättad planhandling daterad 2019-01-21 som ny översiktsplan för Essunga kommun
för 2019–2030.
Sammanfattning av ärendet
Essunga kommun har en gammal översiktsplan (ÖP) antagen 1993 (aktualitetsförklaring
1999). Den tidigare översiktsplanen tillsammans med länsstyrelsens omfattande redogörelse
inför arbetet med ny ÖP 2013, landsbygdsstrategi 2014 samt riktlinjer för bostadsförsörjning
antagen 2016 utgör underlag för rubricerad plan.
Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen
redovisar en helhetssyn på hur Essunga kommun ska verka för att vara en attraktiv och hållbar
plats med goda förutsättningar till god livskvalité och god livsmiljö. Den ska också verka för
bra boende- och fritidsmöjligheter samt ett framgångsrikt näringsliv. Planen ska ha fokus på
långsiktig hållbarhet och att hushållningsaspekterna med användning av mark och vatten lyfts
fram. Översiktsplanen är kommunövergripande och ligger till grund för beslut och åtgärder i
kommunens nämnder och förvaltningar. Den används även av andra myndigheter som prövar
eller överprövar bygg- och tillståndsärenden.
Essunga kommun har anlitat Tengbom Arkitekter AB i Göteborg för arbetet med att ta fram
en Översiktsplan i samverkan med berörda tjänstemän i kommunen. Kommunfullmäktige
beslutade 2018-06-18, § 46 godkänna utställningshandlingen, som fanns tillgänglig på bland
annat kommunkontoret för påseende av allmänheten med möjlighet att lämna synpunkter
under perioden 23 juli–25 september 2018. Under utställningstiden har yttranden inkommit
från bland annat länsstyrelsen och ett antal privatpersoner. Ett så kallat särskilt utlåtande
upprättades den 26 oktober 2018 tillsammans med en antagandehandling och karta.
Under sammanträdet
Konsult (och tidigare chef för planering och utveckling i Essunga kommun) Kjell Karlsson
föredrar ärendet och återkopplar till de direktiv som framförallt länsstyrelsen påpekar. Bland
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2019-01-28

Kommunstyrelsen

annat ska aktualiteten på Översiktsplanen prövas varje mandatperiod. Ledamöterna lyfter sin
oro över kommunens resurser till hur detta rent praktiskt kommer att bli genomförbart.
Ledamöterna lyfter vikten av att värna den privata äganderätten.
Ärendets gång
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07, § 125
- Kommunfullmäktige 2018-06-18, § 46
- Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 92
- Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 64
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11, § 46
- Kommunstyrelsen 2017-11-27, § 165, punkt 12
- Kommunstyrelsen 2017-10-23, § 124, punkt 12
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 125, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-11-07
- Tjänsteskrivelse, chef planering och utveckling Kjell Karlsson, 2018-10-30
- Översiktsplan för Essunga kommun 2019–2030 (antagandehandling),
Tengbom Arkitekter AB, 2019-01-21
- Användningskarta, Tengbom Arkitekter AB, 2019-01-21
- Särskilt utlåtande till samrådsredogörelse för översiktsplan, chef planering och
utveckling Kjell Karlsson samt planarkitekterna från Tengbom Linnea Hedin och
Frida Skarp, 2018-10-25
- Granskningsyttrande dnr 401-27594-2018, Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2018-09-18
- Yttrande dnr 404-2018/6114, Lantmäteriet, 2018-09-13
- Yttrande dnr 5.2-1705-0308, Statens Geotekniska Institut (SGI), 2018-09-10
- Yttrande TRV 2018-79529, Trafikverket, 2018-08-28
- Yttrande dnr 2018-010182, Energimyndigheten enheten för förnybar energi och samhälle,
2018-08-27
- Yttrande, Försvarsmakten Produktionsledningens Infrastrukturavdelning, 2018-08-21
- Yttrande, Västra Götalandsregionen avdelning kollektivtrafik och infrastruktur, 2018-08-15
- Yttrande, Vattenfall Eldistribution AB, 2018-07-31
- Yttrande NV-05703-18, Naturvårdsverket, 2018-07-17
- Yttrande dnr 2018-000611, Räddningstjänsten Västra Skaraborg, 2018-09-18
- Yttrande kommunstyrelsens protokollsutdrag § 199 dnr 330/2018, Grästorps kommun,
2018-08-29
- Yttrande från samhällsbyggnadsenheten Essunga kommun, samhällsbyggnadschef
Annika Repo Wallman, 2018-09-25
- Yttrande, Jonslunds Väg- och Samhällsförening, 2018-09-21
- Yttrande, Privatperson, 2018-09-29
- Yttrande, Privatperson, 2018-09-19
- Yttrande, Privatperson, 2018-07-24
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Beslutet ska skickas till
- Berörda myndigheter
- Grannkommuner
- Föreningar och privatpersoner som yttrat sig
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Sammanträdesdatum

2019-01-28

Kommunstyrelsen

§ 11

Dnr 2018-000120

Ägaransvar för värmeverket i Nossebro Energi Värme AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
- Sälja kommunens ägarandel på nio procent för minst 400 000 kronor, det vill säga
samtliga av kommunens 270 aktier, nummer 2 731–3 000, i Nossebro Energi Värme AB
(556629-5373) till Nossebroortens Energi Ekonomisk Förening (716410-3645).
- Ge kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Barbro Gustafsson (M) och kommunchef
Lars Jerrestrand i uppdrag att signera upprättat avtal av försäljning.
Jäv
På grund av jäv deltar inte kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) i behandling
och beslut i ärendet utan lämnar över klubban till kommunstyrelsens vice ordförande Barbro
Gustafsson (M) för beslut.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att kommunen sålde Nossebro Fjärrvärmeverk (beslut i kommunfullmäktige 2005-12-13, § 135) så fördelades ägaransvaret i Nossebro Energi Värme AB så
att Nossebroortens Energi Ekonomisk förening (här kallat Nossebro Energi) äger 91 procent
och Essunga kommun nio procent.
Nossebro Energi inkom med en skrivelse den 22 maj 2018 med önskemål om att kommunen
avyttrar sin ägarandel på nio procent. Kommunstyrelsen ställde sig positiva till skrivelsen på
sitt sammanträde 2018-09-05, § 100 och därefter har kommunen fört en dialog med bolaget
och gjort en konsekvensanalys vid en eventuell försäljning.
Nossebro Energi är en koncern med fyra bolag där Nossebro Energi Värme AB är det enda
bolag där moderbolaget inte har hundraprocentigt ägande. En gemensam ägarstruktur medför
en administrativ fördel och moderbolagets strävan är att alla dotterbolag ska vara helägda.
I dialogen med Nossebro Energi har följande framkommit:
- Det har och är ingen större vinst i bolaget Nossebro Energi Värme AB. Vid senaste
årsbokslutet (2017) var omsättningen 6,5 miljoner kronor och vinsten 20 000 kronor.
- Nossebro Energi ser inte heller fortsättningsvis några större vinstutdelningar till ägarna av
det aktuella bolaget.
- Vid en eventuell försäljning avser bolaget ge säljande part ersättning för aktieinnehav i
proportion till hela företagets värde.
- Revisionspartner Skaraborg AB har gjort en värdering av Nossebro Energi Värme AB där
Essunga kommuns andel värderades till 336 707 kronor.
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2019-01-28

Kommunstyrelsen

- Värderingen är gjord enligt substansvärderingsprincipen och baserad på underlag för bolaget
från 2017.
- Essunga kommun kommer vid en eventuell försäljning inte lägre ha kvar sina två
styrelseplatser i bolaget Nossebro Energi Värme AB. Dessa båda styrelseplatser ger däremot
inte kommunen möjlighet att styra bolaget på annat sätt än genom styrelsemedverkan. Istället
har kommunen, liksom övriga medlemmar i Nossebro Energi, möjlighet att påverka genom att
närvara vid den ekonomiska föreningens årsstämma.
Under sammanträdet
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) ger en kort redogörelse i ärendet
innan han lämnar möteslokalen på grund av jäv. Kommunstyrelsens förste vice ordförande
Barbro Gustafsson (M) tar över ordförandeklubban.
Nossebro Energi har inkommit med förslag till avtal om överlåtelse av aktier, som förankrats
med ekonomichef Eva-Lena Egsonius.
Ärendets gång
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-10, § 2
- Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 100
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 81
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 2, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-01-10
- Tjänsteskrivelse, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-11-14
- Avtal om överlåtelse av aktier, Nossebro Energi Ekonomisk Förening,
2019-01-23
- Skrivelse, Nossebroortens Energi Ekonomisk Förening, 2018-05-25
Beslutet ska skickas till
Nossebroortens Energi Ekonomisk Förening
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§ 12

Dnr 2018-000178

Uppräkning av partistöd 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
- Uppräkning för partistöd 2019 sker på senast fastslagna arvode för riksdagsman, det vill
säga på 66 900 kronor.
- Både grundstöd och mandatstöd för 2019 höjs till 8 procent av riksdagsmännens
månadsarvode och fastställs enligt följande:
Grundstöd per parti och år
Mandatstöd per mandat och år

5 352 kronor
5 352 kronor

Sammanfattning av ärendet
Tidigare år har Essunga kommunfullmäktige antagit bidragsnivå för partistöd utefter den
allmänna löneökningen som skett i kommunen under året innan. Samma uppräkning har gällt
de politiska arvodena.
Under 2017 arbetade förhandlingsdelegationen fram förslag till nya bestämmelser angående
ersättning till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2019–2022, som beslutades av
kommunfullmäktige 2017-11-20, § 77. I och med de nya bestämmelserna ska de politiska
arvodena baseras på procentsats av en riksdagsledamots arvode. Härmed frångår kommunen
också principen för uppräkning av partistöd.
Under 2018 var grundstödet 4 451 kronor och mandatstödet 5 299 kronor, vilket gav ett
totalbelopp om 199 877 kronor att betala ut för partistöd beräknat på åtta partier och 31
mandat i fullmäktige.
Med den genomsnittliga löneökningen för 2018 på 3,06 procent, skulle det 2019 för grundstödet bli 4 587 kronor och mandatstödet 5 461 kronor. Detta ger ett totalbelopp för partistöd
om 205 987 kronor beräknat på åtta partier och 31 mandat i fullmäktige.
Enligt de nya bestämmelserna, baserat på 8 procent av en riksdagsledamots arvode, skulle
partistödet 2019 uppgå till totalt 208 728 kronor för åtta partier och 31 mandat i fullmäktige.
Detta baserat på att både grundstöd och mandatstöd fastställs till 5 399 kronor för 2019.
Bestämmelserna bland de samarbetande kommunerna i Västra Skaraborg (V6) är väldigt
olika:
- Grästorp har ett grundstöd på 2 500 kronor och mandatstödet är 9 procent av föregående års
inkomstbasbelopp.
- Götenes mandatstöd är 24 procent av föregående års prisbasbelopp, vilket för 2016 innebar
cirka 11 000 kronor och i grundstöd 3 000 kronor. Partier kan också ansöka om utbildnings-
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stöd om 1 000 kronor per mandat per år.
- Lidköping hade år 2016 ett grundstöd på 24 175 kronor och ett mandatstöd på
21 489 kronor. Den årliga uppräkningen bygger på en ökning av konsumentprisindex.
- Skara har inte lämnat några uppgifter.
- Vara hade år 2015 ett grundstöd på 10 000 kronor och ett mandatstöd på 12 600 kronor.
Partistödet är indexreglerat och räknas upp varje år med en summa motsvarande prisbasbeloppets ökning.
Partistöden kan utformas med olika modeller. Följande exempel på beräkningsmodell
baseras på riksdagsmans arvode, som från och med den 1 november 2018 är 66 900 kronor
i månaden, en fullmäktigesammansättning av åtta partier och 31 mandat.
Arvode

Riksdagsman
66 900 kr

6%

4 014 kr

7%

4 683 kr

8%

5 352 kr

9%

6 021 kr

10 %

6 690 kr

Beräkningsexempel
Grundstödet: 7 % av riksdagens arvode = 4 683 kr
Mandatstödet: 8 % av riksdagens arvode = 5 352 kr
Totalbelopp: 203 376 kr
Exempel på partistöd beräknat på Lidköpingsmodellen
Grundstöd: 4 795 kr
Mandatstöd: 5 426 kr
Totalt: 206 566 kr
Exempel på partistöd beräknat på Götenemodellen
Grundstöd: ingen summa att utgå ifrån
Mandatstöd: 10 920 kr
Totalt: ?
Exempel på partistöd beräknat på Grästorpsmodellen
Grundstöd: ingen summa att utgå ifrån
Mandatstöd: 5 535 kr
Totalt: ?
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Exempel på partistöd beräknat på Varamodellen
Grundstöd: 5 151 kr
Mandatstöd: 5 999 kr
Totalt: 227 177 kr
Observera att många av siffrorna inte är aktuella för 2019 då en del beräkningsbelopp ännu
inte tagits fram för vare sig 2018 eller 2019.
Förhandlingsdelegationen diskuterade på sitt sammanträde 2018-11-27, § 22 vikten av att
de mindre politiska partierna får ett höjt grundbidrag, för att ge dem rimliga ekonomiska
förutsättningar. Ledamöterna vill ha en långsiktig plan för hur partistödet ska se ut. Vidare
poängterar ledamöterna att det är viktigt att partistödet baseras på riksdagens månadsarvoden.
Under sammanträdet
Förhandlingsdelegationens ordförande Barbro Gustafsson (M) informerar i ärendet och dess
bakgrund.
Ledamöterna konstaterar att den totala kostnaden för partistöd 2019 blir 208 728 kronor för
åtta partier och 31 mandat i kommunfullmäktige. Detta baseras på att både grundstöd och
mandatstöd fastställs till 5 399 kronor för 2019.
Ärendets gång
- Förhandlingsdelegationen 2018-11-27, § 22
- Förhandlingsdelegationen 2018-09-19, § 15
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 22, Förhandlingsdelegationen, 2018-11-27
- Tjänsteskrivelse, tf administrativ chef Lina Jonasson, 2018-11-19
Beslutet ska skickas till
- Lina Jonasson, administrativ chef
- Ekonomiavdelningen
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§ 13

Dnr 2018-000085

Redovisning av partistöd 2017 och
utbetalning av partistöd 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
- Godkänna samtliga inlämnade redovisningar för partistöd utbetalade 2017.
- Samtliga partier representerade i Essunga kommunfullmäktige, erhåller partistöd för 2019.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallag (2017:725) 4 kapitlet 29–32 paragraferna står det beskrivet om partistöd
och detsamma fastställde kommunfullmäktige 2014-09-22, § 52 i ”Regler för kommunalt
partistöd”. En mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar
att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen och bifoga ett
granskningsintyg till redovisningen. Vidare ska redovisning avse ett kalenderår och inlämnas
till kommunstyrelsen senast den 30 juni nästkommande år och om detta inte lämnas inom
föreskriven tid, betalas heller inget stöd ut för nästkommande år.
Kommunfullmäktiges presidium granskade de inlämnade redovisningarna på sitt sammanträde den 16 augusti 2018 och kom fram till att samtliga politiska partier med mandat i
Essunga kommunfullmäktige redovisade sitt partistöd enligt gällande regler.
Parti

Justerandes sign

Redovisning

Granskningsintyg

Centerpartiet

2018-06-25

2018-06-25

Kristdemokraterna

2018-06-26

2018-06-26

Liberalerna

2018-06-19

2018-06-19

Miljöpartiet

2018-06-21

2018-06-21

Moderaterna

2018-05-24

2018-05-24

Socialdemokraterna

2018-06-28

2018-06-28

Sverigedemokraterna

2018-04-06

2018-04-06

Vänsterpartiet

2018-06-26

2018-06-27
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Partistöd betalas ut årligen i förskott under första kvartalet efter beslut av fullmäktige.
Tidigare år har partistödets bidragsnivå antagits utifrån den allmänna löneökning som skett
i kommunen under föregående år. Samma uppräkning har gällt de politiska arvodena.
Under 2017 arbetade förhandlingsdelegationen fram förslag till nya bestämmelser angående
ersättning till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2019–2022, som beslutades av
kommunfullmäktige 2017-11-20, § 77. I och med de nya bestämmelserna ska de politiska
arvodena baseras på procentsats av en riksdagsledamots arvode. Härmed frångick kommunen
också principen för uppräkning av partistöd.
Enligt förhandlingsdelegationens beslut 2018-11-27, § 22 ska grundstöd och mandatstöd från
och med 2019 vara 8 procent av en riksdagsmans månadsarvode. Månadsarvodet fastställdes
av Sveriges Riksdag till 66 900 kronor från och med den 1 november 2018. Detta innebär att
partistödet 2019 är 5 352 kronor för både grundstöd och mandatstöd.
Under 2018 var grundstödet 4 451 kronor och mandatstödet 5 299 kronor.
Ärendets gång
Förhandlingsdelegationen 2018-11-27, § 23
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 23, Förhandlingsdelegationen, 2018-11-27
- Tjänsteskrivelse, tf administrativ chef Lina Jonasson, 2018-11-27
Beslutet ska skickas till
- Lina Jonasson, administrativ chef
- Ekonomiavdelningen
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§ 14

Dnr 2019-000013

Ökat driftbidrag Nossebrobadet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
- Ett ökat driftbidrag på 250 000 kronor per år från och med 2018-01-01.
- Justering av felaktigt beräkningsunderlag med 50 000 kronor per år från och med
2019-01-01.
- Retroaktiv ersättning för felaktigt beräknade elkostnader på 50 000 kronor för 2018 och
25 000 kronor för 2017.
- All retroaktiv ersättning (totalt 325 000 kronor), justeras mot den innestående fordran
Essunga kommun har mot JV Friskvård AB (559071-8341).
Protokollsanteckning
Eva Pettersson (SD) lämnar in följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna (SD) kommer inte just nu varken reservera sig mot förslaget eller yrka
avslag, eftersom vi som alla andra ser vikten av att kommunen ska kunna erbjuda bland annat
simskola, rehab bad osv. Men vi ställer oss frågande till bland annat hur vida JV Friskvård
ska klara av både kommande avbetalningar och en revidering av det ökade driftbidraget på
250 000 kronor plus 50 000 kronor på det årliga driftbidraget. Vår osäkerhet kring beslutet
grundar vi på att JV Friskvård tidigare år fått ekonomisk hjälp ”lån” vid sidan av det årliga
driftbidraget från kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Den 23 maj 2016 tecknade Essunga Kommun och Atlantic Invest (820908-5565), nuvarande
JV Friskvård AB (559071-8341), ett avtal för drift och skötsel av kommunens camping och
badanläggning (här benämnt som Nossebrobadet). Kommunstyrelsen har vid två tillfällen,
2017-11-27, § 162 och 2018-05-28, § 77, beslutat om en avbetalningsplan. Enligt det senaste
beslutet ska JV Friskvård AB betala 25 000 kronor per månad under perioden 1 januari 2019
till och med 31 december 2020.
JV Friskvård AB inkom med en skrivelse till kommunens ekonomiavdelning den 29 oktober
2018 om att driftbidraget från kommunen behöver höjas för att anpassa åtagandet till nuläget.
Det framgår i skrivelsen att företaget minskat sin personalstab med 2,0 tjänster samt en del
timanställningar som innebär en kostnadsminskning på cirka en miljon kronor. Vidare
förklaras att skötsel av bad- och gymanläggning har i och med ombyggnationen blivit mer
tungarbetat och tidskrävande. Det finns stöd till en avtalsjustering i förfrågningsunderlaget i
samband med upphandlingsförfarandet där det framgår:
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”Då det finns en osäkerhet kring vilka driftkostnader det blir efter ombyggnationen, föreslås
att man efter år 2018 ser över utvecklingen av driftkostnader, med möjlighet att revidera
avtalet för 2019–2020 om driftkostnaderna antingen minskat eller ökat kraftigt.”
Ökade driftkostnader
Enligt JV Friskvård AB:s beräkningar i sin skrivelse, har det tillkommit kostnader för
skötsel och drift på motsvarande 467 000 kronor. Ekonomichef Eva-Lena Egsonius anser
att 250 000 kronor är ett skäligt belopp för de merkostnader som uppstått i samband med
ombyggnationen 2016–2017. Detta baseras på angivna ökade kostnader för kem- och
vattenprover (70 000 kronor) samt högre kostnader för lokalvård i de ökade och mer
tungarbetade utrymmen som blivit i och med den nya badanläggningen (180 000 kronor).
Justering av befintligt avtal
I arbetet med att ta fram vilket driftbidrag som krävs för att driva bad- och gymanläggning,
gjordes beräkningar avseende elkostnader på ett felaktigt underlag. Kostnader för el
beräknades utifrån fakturor för perioden januari–augusti mellan perioden januari–oktober, det
innebär att man beräknade årskostnad med för låg månadskostnad. Den faktiska kostnaden
överstiger avtalad kostnad med 50 000 kronor per år.
Under sammanträdet
Ledamöterna lyfter att Atlantic Invest (820908-5565) anges som driftentreprenör för
kommunens bad och campinganläggning i det ursprungliga avtalet som upprättades den 23
maj 2016. Detta har sedan dess ändrats och inför avtalsstart den 1 september 2019
kompletterades avtalet med ett tillägg, där Essunga kommun godkänner att avtalet förs över
från Atlantic Invest till JV Friskvård AB (559071-8341).
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-10, § 3
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 3, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-01-10
- Tjänsteskrivelse, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2019-01-14
- Skrivelse, JV Friskvård AB, 2018-10-29
- Drift- och skötselavtal för camping och badanläggning åt Essunga kommun
(Nossebrobadet), Atlantic Invest, 2016-05-23
- Anbudsinbjudan till upphandling av drift och skötsel av badanläggning och camping, 2015
Beslutet ska skickas till
- Ekonomiavdelningen
- JV Friskvård AB
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§ 15

Dnr 2019-000014

Borgensförbindelse, regressavtal och
garantiavtal mot Kommuninvest
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
- Essunga kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse den 27 november 1995
(”Borgensförbindelsen”), där Essunga kommun tagit på sig solidariskt borgensansvar såsom
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
fortfarande gäller samt att Kommuninvest får företräda Essunga kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
- Essunga kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Essunga kommun den
25 oktober 2011, där det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för
det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, fortfarande gäller.
- Essunga kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Essunga kommun den
25 oktober 2011, där Essunga kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, fortfarande gäller.
- Ge kommunchef Lars Jerrestrand och ekonomichef Eva-Lena Egsonius i uppdrag att för
kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Sammanfattning av ärendet
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin
upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar
som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga
förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Essunga kommun
utfärdade sin borgensförbindelse den 27 november 1995 och har bekräftat densamma genom
beslut av kommunfullmäktige den 26 oktober 2009.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests
upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den
praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
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Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige.
Giltighetstiden för Essunga kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut.
Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen
och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av stor
vikt att Essunga kommun fattar ett nytt beslut i kommunfullmäktige. Detta innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut och på det sätt som anges här, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande och därefter undertecknar en separat bekräftelse av
densamma. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest och ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Dessa avtal är också av
avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen och viktiga för Kommuninvests
verksamhet. Essunga kommun undertecknade Regressavtalet den 25 oktober 2011 och
Garantiavtalet den 25 oktober 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och
måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har Föreningen beslutat att tillämpa ett gemensamt
förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska
bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras,
som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-10, § 5
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 5, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-01-10
- Tjänsteskrivelse, Ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2018-11-16
Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
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§ 16

Dnr 2019-000020

Essunga Bostäder AB:s nybyggnation av
servicelägenheter, Snöbäret 2
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Essunga kommun beviljar Essunga Bostäder AB kommunal borgen upp till
30 miljoner kronor för lån till nybyggnation av Snöbäret 2.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18, § 34 att ge Essunga Bostäder AB i uppdrag att
lösa social sektors behov av servicelägenheter för LSS-boende (lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade). Detta planeras nu genom nybyggnation av Snöbäret 2.
Fastigheten ska byggas som vanliga lägenheter och har en genomtänkt planlösning, materialval och tekniska lösningar som underlättar för målgruppen funktionsnedsatta. Om behovet
förändras finns samtidigt möjlighet att använda lägenheterna för ordinärt boende.
Social sektor planerar att använda 30–50 procent av lägenheterna i fastigheten för kommunal
verksamhet.
Under sammanträdet
Fredrik Almgren (M), ordförande i styrelsen för Essunga Bostäder AB föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, VD för Essunga Bostäder AB Mats Olsson, 2019-01-15
Beslutet ska skickas till
Essunga Bostäder AB
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§ 17

Dnr 2018-000259

Omförhandling av befintliga lån för Essunga Bostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
- Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Essunga Bostäder
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 158 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
- Styrelsen för Essunga Bostäder AB beslutar ge VD för Essunga Bostäder AB, i uppdrag
att tillsvidare för Essunga Bostäder AB:s räkning omsätta befintliga lån, inom den av
Essunga kommun vid varje tillfälle fastställda borgensram.
- Kommunfullmäktige beslutar att ge Essunga Bostäder ABs styrelse i uppdrag att tillsvidare
för Essunga Bostäder AB:s räkning uppta nya lån, det vill säga öka företagets skulder, inom
den av Essunga kommun vid varje tillfälle fastställda borgensram.
- Härmed upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut för kommunal borgen till
Essunga Bostäder AB.
Sammanfattning av ärendet
Inför arbetet med att se över Essunga Bostäder AB:s lånestock har det framkommit behov av
att juridiskt omformulera texten för kommunens borgensåtagande enligt förslag till beslut
ovan.
Essunga Bostäder AB har för avsikt att göra en ny upphandling avseende låneportföljer.
En sammanslagning till låneportföljer minskar företagets låneadministration och ger vid
upphandling möjlighet till bättre upplåningsränta än vad bolaget har idag. I dagsläget är det
elva stycken lån som är aktuella för omplacering hos Sparbanken Skaraborg på sammanlagt
67,5 miljoner kronor.
För aktuella lån finns tidigare borgensåtaganden från Essunga kommun och dessa beslut
måste upphävas för att man ska kunna omförhandla låneportföljen.
Essunga Bostäder AB:s sammanlagda lånestock:

Belopp i tkr

Sparbanken Skaraborg

71 416

Sparbanken Skaraborg (investeringar fastigheter, byggnadskreditiv)

9 000

Kommuninvest i Sverige AB

47 520
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Summa

127 936

Lån som inte placerats än (nybyggnation Snöbäret 2, (byggnadskreditiv)

30 000

Summa totalt

157 936

Essunga kommun har följande borgensåtaganden till exempelvis Essunga Bostäder AB:
Borgensförbindelser för Essunga kommun

2017 (mnkr)

Essunga Bostäder AB

120,9

Stiftelsen Essunga Industrier

12,4

Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Essunga Äldrebostäder

83,0

Nossebroortens Energi ekonomisk förening

0

Egna hem och småhus

0

Summa

216,3

Ärendet var uppe i kommunfullmäktige 2018-12-10, § 129 men beslutsunderlaget var
otillräckligt för Kommuninvest och det tas därför upp på nytt.
Under sammanträdet
Fredrik Almgren (M), ordförande i styrelsen för Essunga Bostäder AB föredrar ärendet.
Ärendets gång
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-10, § 15
- Kommunfullmäktige 2018-12-10, § 129
- Kommunstyrelsen 2018-11-19, § 143
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07, § 119
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 15, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-01-10
- Tjänsteskrivelse, VD för Essunga Bostäder AB Mats Olsson, 2019-01-16
Beslutet ska skickas till
Essunga Bostäder AB
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§ 18

Dnr 2018-000285

El-upphandling med Lidköpings kommun
Sammanfattning av ärendet
Essunga kommun måste under 2019 upphandla ett nytt elavtal och detta kommer mest troligt
ske i samarbete med de andra kommunerna i Västra Skaraborg (V6). Några faktorer som
påverkar handeln är vattentillgång (hydrobalans), kärnkraft, kolkraft, handelsprofil,
områdesdifferenser, handelskostnad, valuta och elcertifikat.
Under sammanträdet
Upphandlingschef Lennart Jonsson informerar i ärendet och berättar bland annat om hur
elavtalet sett ut tidigare och vilka frågeställningar som finns när nytt avtal ska tecknas.
Beslutsunderlag
Presentation, upphandlingschef Lennart Jonsson, 2019-01-28
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§ 19

Dnr 2019-000015

Gymnasiesärskola, individuellt program
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
- Essunga kommun startar gymnasiesärskola med individuellt program från och med
höstterminen 2019.
- Ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra detta inom
befintlig ekonomisk ram.
Sammanfattning av ärendet
För att kunna erbjuda en bra lösning för elever i behov av gymnasiesärskola inriktning
individuellt program som har svårigheter med resor, skulle ett alternativ i egen regi vara en
stor tillgång. Det är ännu oklart vilka orter som kommer att erbjuda detta program till läsåret
2019. Det är möjligt att Trollhättan blir närmsta belägna utbildningsort vilket medför långa
och påfrestande resor.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2018-12-11, § 67 och föreslår att Essunga kommun
startar gymnasiesärskola med individuellt program från och med höstterminen 2019.
Ärendets gång
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-01-10, § 4
- Utbildningsnämnden, 2018-12-11, § 67
- Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-12, § 52
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 4, Kommunstyrelsens sammanträde, 2019-01-10
- Tjänsteskrivelse, biträdande rektor/SYV Jonas Engernäs, 2018-11-08
Beslutet ska skickas till
- Utbildningsnämnden
- Utbildningssektorn
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§ 20

Dnr 2018-000205

Motion om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Avslå motionen med hänvisning till nedanstående beslutsmotivering från
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-23, § 83:
”De partier med mandat i kommunfullmäktige som inte har någon
representation i kommunstyrelsen, ska få tillgång till kommunstyrelsens
digitala handlingar på iPad eller politikerportalen.”
Reservation
Mats Olsson (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
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 insynsplats 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.
Förslag till beslut under sammanträdet (yrkande)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Avslå motionen med hänvisning till nedanstående beslutsmotivering från
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-23, § 83:
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”De partier med mandat i kommunfullmäktige som inte har någon representation i
kommunstyrelsen, ska få tillgång till kommunstyrelsens digitala handlingar på iPad eller
politikerportalen.”
Eva Pettersson (SD)
Bifall till motionen om insynsplatser med motiveringen:
”Hänvisning som görs till Kf beslut 2015-11-23, § 83 är ett tillvägagångssätt som vi i
Sverigedemokraterna (SD) inte anser är tillräckligt när man ser det ur ett demokratiskt
perspektiv. Vi får i dagsläget en ’komprimerad’ information och endast från Ksau och
dessutom har vi kortare tid på oss än de som sitter i de olika arbetsutskotten för att sätta oss
in i ärendena eftersom eventuella utdrag från Ksau kommer i samband med kallelsen till Ks
(7 dagar innan), Vi hävdar att det är av stor vikt att vi alla har rätta ’verktyg’ och tid för att
kunna företräda våra väljare i viktiga beslut som ska tas. Enlig Kf:s beslut 2015-11-23, § 83
ska protokoll skickas ut till de som inte har någon representant i Ks. Vår motion gäller insyn i
alla nämnder och utskott så att hänvisa till Kf:s beslut ovan stämmer inte riktigt överens med
Sverigedemokraternas (SD) motions övergripande innehåll”
Barbro Gustafsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Daniel Andersson (M) ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot
Sverigedemokraternas (SD) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Mats Olsson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Ärendets gång
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-10, § 9
- Kommunfullmäktige 2018-11-19, § 119
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 9, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-01-10
- Motion, Kristin Skogen (SD), 2018-11-08
Beslutet ska skickas till
Sverigedemokraterna (SD)
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§ 21

Dnr 2018-000082

Medborgarförslag om cykling utan ålder
Kommunstyrelsens beslut
Avslå motionen då förutsättningarna för det ideella arbetet ska bli bestående inte finns.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom 2018-04-20 om cykling utan ålder. Cykla utan ålder är ett ideellt
projekt där frivilliga (så kallade cykelpiloter) tillsammans med stadens äldreboenden, ser till
att äldre och funktionsnedsatta kommer ut på cykelturer för att få ’känna vinden i håret’
(www.cyklingutanalder.se).
Cykla utan ålder beskrivs i medborgarförslaget som en slags ”taxicykel” där frivilliga,
personal på boenden och anhöriga ska ha möjlighet att låna de av kommunen inköpta
elcyklar och ta med personer som själva inte kan cykla. Dessa cyklar är specialbyggda
trehjuliga lådcyklar, så kallade rickshaws.
Kostnaden för en cykel är cirka 60 000 kronor.
Medborgarförslaget föreslår:
- Att kommunfullmäktige beslutar köpa in två cyklar.
- Att kommunen upprättar en kontakt med föreningen ’Cykla utan ålder’.
- Att cyklarna även ska få användas av ideella och anhöriga.
I kommunstyrelseförvaltningens beredning av ärendet framgår att oavsett vem eller vilka som
driver projektet, så måste det finnas ett behov och engagemang som är hållbart över tid. Vid
kontakt med organisationen ges exempel på hur den ideella verksamheten kan drivas:
- Befintliga ideella organisationer på orten driver cykling utan ålder själva och blir sponsrade
av kommunen med cyklarna.
- Befintliga ideella organisationer på orten driver cykling utan ålder gemensamt med
boendepersonal och anhöriga och blir sponsrade av kommunen med cyklarna.
- Kommunen driver cykling utan ålder som ett integrationsprojekt och står för inköp av
cyklarna.
Svårigheten i medborgarförslaget är att det i dagsläget saknas en ideell förening eller
organisation att driva cykling utan ålder i Essunga kommun. Kommunen kan inte säkerställa
att ’Cykla utan ålder’ blir bestående om cyklarna köps in och ett eventuellt inköp finns heller
inte budgeterat i dagsläget. Som alternativ föreslås att den gemensamma cykel, som finns
tillgänglig för de boende på Lindbacken där personalen på äldreboendet cyklar med de äldre,
kan lånas vid förfrågan.
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Under sammanträdet
Kristin Skogen (SD) korrigerar i underlaget som tagits fram och förklarar att kommunen först
måste ansluta sig till organisationen ’Cykling utan ålder’ och sedan fungerar som ett stöd i
projektet.
Ledamöterna är positiva till medborgarförslaget, men avslår förslaget med hänvisning till att
projektet behöver drivas av en intresseförening.
Ärendets gång
- Kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-19, § 104
- Kommunfullmäktige 2018-06-18, § 47
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag, § 104, Kommunstyrelsen, 2018-09-19
- Tjänsteskrivelse, Administrativ chef Lina Jonasson, 2019-01-16
- Förslag, Privatperson, 2018-04-20
Beslutet ska skickas till
Förslagsställare
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§ 22

Dnr 2018-000286

Skrivelse gällande lokalen där ångbåtsföreningen Nossan förvarar ångbåten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppskattar verksamheten som ångbåtsföreningen Nossan bedriver. I
nuläget kan inte Essunga kommun erbjuda någon annan lokal men det finns möjlighet att
ansöka om bidrag till hyra.
Sammanfattning av ärendet
Ångbåtsföreningen Nossan har under 24 år och 25 säsonger ideellt bedrivet ångbåtstrafik på
Nossan med Ångbåten Nossan af Stallaholm.
I dagsläget hyrs en lokal av Essunga kommun men denna ska rivas och ångbåtsföreningen
önskar därför hjälp av Essunga kommun för att hitta en ny lokal.
Under sammanträdet
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) har fört en dialog med
Ångbåtsföreningen Nossans ordförande Björn Enström och hittat en lösning.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-10, § 6
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag, § 6, Kommunstyrelsens sammanträde, 2019-01-10
- Skrivelse, Ångbåtsföreningen Nossan, 2018-11-06
Beslutet ska skickas till
Ångbåtsföreningen Nossan
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§ 23

Dnr 2018-000288

Avskrivning hyresbelopp
Kommunstyrelsens beslut
Skriva av återstående hyresfordran för kund nummer 7241 med 17 064 kronor.
Sammanfattning av ärendet
I samband med hyresgästs avflyttning från kommunal lägenhet i kvarteret Amiralen,
Nossebro har diskussioner förts mellan kommunledning och företrädare för hyresgästen
om en eventuell jämkning av hyra i det nya boendet. Jämkningen skulle i så fall avse en
begränsad tidsperiod och med fast belopp.
Ekonomikontoret redovisar återstående hyresfordran för 2016–2018 med 17 064 kronor.
Under sammanträdet
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) redovisar kort i ärendet.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-10, § 7
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 7, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-01-10
- Tjänsteskrivelse, Chef planering och utveckling Kjell Karlsson, 2018-12-14
Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
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§ 24

Dnr 2019-000004

Redovisning av medborgarförslag 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna redovisning av medborgarförslag 2018.
Sammanfattning av ärendet
En kommuninvånare, som är folkbokförd i kommunen, kan väcka ett ärende i kommunfullmäktige genom ett så kallat medborgarförslag om fullmäktige har beslutat det enligt
kommunallagen (2017:725) 8 kapitlet 1 paragrafen. Fullmäktige i Essunga kommun har
fattat ett sådant beslut.
Kommunallagen anger i 5 kapitlet 35 paragrafen att medborgarförslag bör beredas så att
beslut kan fattas inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte
kan avslutas inom ett år ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom den angivna tiden. Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från
vidare handläggning.
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning en gång varje år
redovisa de medborgarförslag som behandlats (verkställighet).
Under 2018 inkom fyra medborgarförslag till kommunfullmäktige, varav tre stycken var
obesvarade vid årets slut. Ett medborgarförslag från 2017 har också besvarats under 2018.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-10, § 11
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 11, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-01-10
- Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Malin Gustafsson, 2018-12-19
- Redovisning, nämndsekreterare Malin Gustafsson, 2019-01-15
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§ 25

Dnr 2019-000006

Redovisning av motioner 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna redovisning för motioner 2018.
Sammanfattning av ärendet
En förtroendevald får enligt 4 kapitlet § 18 i kommunallagen (2017:725) väcka motioner.
Enligt 5 kapitlet § 35 ska en motion beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från att motionen väcktes.
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning en gång varje år
redovisa de motioner som behandlats.
Under 2018 väcktes tre motioner, varav en motion är beslutad och de båda övriga är under
behandling.
Under sammanträdet
Maria Malmberg (C) efterfrågar den motion som lämnades in av Centerpartiet (C) den
16 april 2018 och när partiet kan förvänta sig få den besvarad.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-10, § 12
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 12, Kommunstyrelsen, 2019-01-10
- Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Malin Gustafsson, 2018-12-19
- Redovisning, Nämndsekreterare Malin Gustafsson, 2019-01-15
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§ 26

Dnr 2018-000179

Redovisning av inkomna synpunkter 2018, tertial 3
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen av inkomna synpunkter 2018, tertial 3.
Sammanfattning av ärendet
En sammanställning av hanterade synpunkter ska redovisas tre gånger per år. Sammanställningen ska visa inkomna synpunkter, vilken karaktär synpunkten har, samt vilka
åtgärder som vidtagits.
Under 2018, tertial 3 har fyra synpunkter inkommit till kommunstyrelseförvaltningen. Två
synpunkter är besvarade och övriga är under behandling. Det finns också tre synpunkter
inkomna under tertial 1 som är under behandling och en synpunkt inkommen under tertial 2.
Under sammanträdet
Ledamöterna framför att det tycker svaren är ”tunna” och borde utvecklas mer.
Ärendets gång
Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-10, § 13
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 13, Kommunstyrelsens sammanträde, 2019-01-10
- Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Malin Gustafsson, 2018-12-20
- Redovisning, nämndsekreterare Malin Gustafsson, 2018-12-28
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§ 27

Dnr 2019-000001

Information 2019
Under sammanträdet
1. Brottsförebyggande rådet
Workshop med rubriken ”Trygghet? Vad gör vi tillsammans?” till vilken alla
förtroendevalda bjöds in den 23 januari 2019.
2. Folkhälsorådet
Första mötet för mandatperioden 2019–2022 är den 6 mars 2019.
3. Kooperativa Hyresrättsföreningen Essunga Äldrebostäder
4. Nossebroregionens Företagare
5. Skaraborgs kommunalförbund
6. V6-arbetet
7. Beredning inför regional utveckling (BRU)
8. Räddningsnämnden
Första mötet för mandatperioden 2019–2022 är den 7 februari 2019.
9. Personal/rekrytering
10. Vattenförsörjningen inför sommaren
Kommunchef Lars Jerrestrand informerar kort om samarbetet med de andra V6kommunerna för att vara rustade inför sommaren.
11. E20-möte
Barbro Gustafsson (M) deltog i det samrådsmöte för anläggning av E20 mellan
Vårgårda och Ribbingsberg som Trafikverket bjöd in till den 17 januari 2019. Bland
annat diskuterades av- och påfart vid Södra Härene vid mötet.
12. Information från Essunga Bostäder AB
- Mats Olsson, ny VD för bolaget sedan den 11 januari 2019 ger en kort presentation av sig
själv.
- Sören Delin, byggnadsingenjör på Essunga Bostäder AB, redovisar processen för rivning
av silon på Järnvägsgatan i Nossebro med kostnadsbedömning, anbudsförfarande,
upphandling av entreprenör och utförande.
13. Information om krav med mera
- Emelie Lidén, utredare, informerar om arbetet kring kommunens målsättning, internkontroll, systematiskt kvalitetsarbete, tillitsbaserad styrning och presenterar kort de olika
nämndernas nuvarande mål.
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- Eva-Lena Egsonius, ekonomichef, informerar om budgetprocessen och dess årshjul.
- Sofia Svensson, HR-chef, informerar kortfattat om Essunga kommuns roll och ansvar
som arbetsgivare, HR-enheten, förhandlingsdelegationen, kompetensförsörjning,
arbetsmiljö och lönepolitik.
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§ 28

Dnr 2019-000024

Delegation 2019
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen över delegationsbeslut som förtecknats i protokoll.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i
enlighet med 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 får kommunstyrelsen återta lämnad
delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten
genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Ekonomiärenden
Anstånd av betalning november 2018–januari 2019 enligt kommunstyrelsens
delegationsordning punkt 2.1.3 (dokid Ks 17291).
Beslutsunderlag
Redovisning av anstånd av betalning för november 2018–januari 2019, ekonomiassistent
Lillemor Kulin, 2019-01-17
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§ 29

Dnr 2019-000002

Delgivningar kommunstyrelsen 2019
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av meddelanden inkomna 3 till och med 21 januari 2019 som
förtecknas i protokoll.
Sammanfattning av ärendet
- Protokoll §§ 22–28, Förhandlingsdelegationen, 2018-11-27
- Protokoll § 29, Förhandlingsdelegationen, 2018-11-28
- Protokoll § 30, Förhandlingsdelegationen, 2018-12-13
- Protokoll § 31, Förhandlingsdelegationen, 2018-12-18
- Protokoll § 1, Förhandlingsdelegationen, 2019-01-07
- Protokoll § 2, Förhandlingsdelegationen, 2019-01-09
- Protokoll § 3, Förhandlingsdelegationen, 2019-01-14
- Protokoll §§ 85–101, Essunga Bostäder AB, 2018-12-03
- Protokoll §§ 31–36, Stiftelsen Essunga Industrier, 2018-12-03
- Inbjudan till samrådsmöte för anläggning av E20 Vårgårda–Ribbingsberg inom Vårgårda
och Essunga kommuner inklusive planläggningsbeskrivning, Trafikverket, 2019-01-11
- Ekonomirapporten december 2018, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 2019-01-16
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§ 30

Dnr 2019-000025

Försäljning samt täckning av kostnader för
avskrivning av taxeringsvärdet på fastighet
Torggatan 8 (del av Gullregnet 8) i Nossebro.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
- Bevilja försäljning av Essunga Bostäder AB:s fastighet, Torggatan 8 (del av Gullregnet 8) i
Nossebro, till Statens Bostadsomvandling AB (SBO).
- Bevilja Essunga Bostäder AB ett ägartillskott om högst 1 miljon kronor som
kostnadstäckning för avskrivning av taxeringsvärdet på fastighet Torggatan 8 (del av
Gullregnet 8) i Nossebro, förutsatt att Statens Bostadsomvandling AB (SBO) köper
fastigheten.
Sammanfattning av ärendet
Essunga Bostäder AB har ett långtgående samarbetsprojekt med Statens Bostadsomvandling
AB (SBO) gällande fastighet Torggatan 8 i Nossebro (det gula huset som är en del av Gullregnet 8).
SBO ska praktiskt medverka till att bostadsmarknaden kommer i balans. Med kapital,
kompetens och erfarenhet stöttar SBO den omstruktureringsprocess som behövs för att
bättre balansera utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden i svaga regioner.
Det innebär att SBO förvärvar kommunala eller kommunägda fastigheter och utvecklar dem
tillsammans med kommunen. Fastigheterna ska i första hand omvandlas för att tillgodose ett
långsiktigt och efterfrågat behov på orten. I många fall rör det sig om olika former av boenden
för äldre men kan också handla om andra behov.
Insatserna planeras och genomförs tillsammans med kommunen. Detta sker oftast i form av
att kommunens bostadsbolag ansvarar för förvaltningen av förvärvad fastighet. Så är fallet i
samarbetet mellan SBO och Essunga Bostäder AB.
SBO:s uppdrag och mål är att vara en långsiktig och seriös fastighetsägare.
Under sammanträdet
Fredrik Almgren (M), ordförande i styrelsen för Essunga Bostäder AB föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, VD Essunga Bostäder AB Mats Olsson, 2019-01-23
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