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§ 102 Dnr 2019-000001  

Information 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius är inbjuden för att prata om ekonomienhetens arbete i 
kommunen. Enheten har en chef, två controllers och tre ekonomiassistenter. Ekonomienheten 
ansvarar för många olika områden bland annat hel och delårsrapporter, budgetprocessen, 
investeringsprocessen, verksamhetsplan, skatteprognoser, räkenskapsredovisning, 
omvärldsbevakning, statistik, rekvirering av statsbidrag, intern kontroll, löpande redovisning, 
avstämningar, upprättande av rutiner/policys, pensioner, uppföljningar, kundfakturor och 
leveransfakturor. Enheten ger stöd och service riktad mot kommunens invånare. Enheten 
deltar i olika styrgrupper och nätverk för att hålla sig uppdaterad på vad som händer inom 
ekonomiområdet.     

Under sammanträdet 
En fråga ställs angående revisorernas uppgift och ekonomichef Eva-Lena Egsonius besvarar 
frågan och förklarar att revisorerna är en del av det ekonomiska arbetet i kommunen.  

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Anderson (M) informerar om att det är 51 sökande till 
posten som kommundirektör.  
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§ 103 Dnr 2019-000235  

Budgetberedningens förslag till ändrad resultatnivå och 
förslag till investeringsbudget 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ändra resultatnivå till 1,9 % för att nå budget i balans för 2020.  

Godkänna investeringsbudget 2020, med tillägg att investeringen till Amiralen på 4 miljoner 
ska tas enligt särskild ordning.  

Reservation 
Jörgen Dimenäs (M) reserverar sig mot beslutet med motiveringen:  

”Härmed reserverar jag mig mot budgetberedningen förslag till ändrad resultatnivå och 
förslag till investeringsbudget 2020. Förslaget beaktar inte den kommande föreslagna 
nedläggningen av pedagogisk omsorg på Solåker som tidigare borde utretts antingen inom 
utbildningsnämndens ram eller eventuellt utökad ram för densamma”.  

Deltar inte i beslutet  
Bengt-Göran Henningsson (S), Maria Radivoi (S), Niclas Eringsfors (S), Kenth Henningsson 
(S), Yvonne Mossberg (S), Kerstin Johansson (S), Robert Hallin (S), Elsy Lundberg Östrand 
(L), Birgitta Nielsen (V). 

Sammanfattning av ärendet 
Efter budgetberedningens möte den 11 september gjordes följande justeringar:  

-  Resultatnivån justerades från 2,2 procent till 1,9 procent 
 

- Justering avskrivningar från 16,5 miljoner kronor till 15,5 miljoner kronor 
 

- Justering investeringar från 60 procent i självfinansieringsgrad till 94,13 procent 
 

-  Justerat ner kommunstyrelsens budget med 0,5 procent  
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Resultatbudget 2020-2022 

Resultatbudget Tkr Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Pensionskostnader -5 900 -6 000 -6 300 

Verksamhetens nettokostnader -314 866 -319 365 -326 841 

Avskrivningar -15 500 -17 000 -17 500 

Nettokostnader totalt -336 266 -342 365 -350 281 

Skatteintäkter 244 237 251 564 260 872 

Generella statsbidrag 98 418 97 306 96 064 

Finansnetto 100 100 100 

Årets resultat 6 489 6 605 6 755 

Årets resultat % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 

Nettokostnadsutveckling % 1,9 % 1,4 % 2,2 % 

Intäktsutveckling % 2,2 % 1,8 % 2,3 % 

Befolkningsprognos 5 675 5 675 5 675 

  

Budgetförslaget 2020 per nämnd ser ut enligt nedan tabell.  

Budgetförslag ram per nämnd tkr, 2020  

Kommunstyrelsen 48 811 

Socialnämnden 129 995 

Utbildningsnämnden 134 846 

Bygg och miljönämnden 1 214 

Totalt  314 866 
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Budgetförslag investeringar 2020, enligt nedan tabell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under kommunstyrelsens arbetsskott möte den 18 september gicks dokumentet ”investeringar 
budgetdialog 2019-09-11" igenom. Ledamöterna kom överens om att investeringen för 
Amiralen på 4 miljoner kronor ska beslutas enligt särskild ordning.  

Niclas Eringsfors (S) deltar inte i beslut till justerad resultatnivå då socialdemokraterna har för 
avsikt att lämna ett eget förslag till kommunstyrelsen.  

På kommunstyrelsens möte den 7 oktober tog Niclas Eringsfors upp att socialdemokraterna 
förespråkar en resultatnivå på 3 %. Investeringsunderlaget gås igenom och diskussion förs.    

 

Under sammanträdet 
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius föredrar ärendet. Kommunstyrelsens ordförande Daniel 
Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Han konstaterar också att det under 
kommunstyrelsens arbetsskotts möte den 9 oktober kom information om minus 500 000 
kronor.  

Maria Radivoi (S) redogör för att socialdemokraterna (S) avstår från att delta i beslutet.  

Maria Malmberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Hon uppmanar att 
socialdemokraterna (S) ska komma med ett motförslag. 

Elsy Lundberg Östrand (L) avstår från att delta i beslutet.  

Birgitta Nielsen (V) avstår från att delta i beslutet.  

Investeringar, tkr Budget  Plan  Plan  

Förskolor 0 6 500 0

Skolfastigheter 3 150 150 150 

Kommunala fastigheter 7 200 6 050 2 700 

Fritid 1 800 0 0 

Gata/Park 7 065 5 375 3 925 

VA-verksamhet 1 800 5 800 3 150 

Övrigt 4 450 4 250 2 550 

Summa 25 465 28 125 12 475 

Självfinansieringsgrad 94 % 87 % 202,6% 
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Jörgen Dimenäs (M) lämnar in en reservation mot beslutet. Jörgen Dimenäs (M) påpekar att 
tar vi detta beslut så har vi låst ramarna för budgeten.  

Ärendets gång 
-Kommunstyrelsen 2019-10-07, § 121 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-18, § 123 
- Budgetberedningen 2019-09-11, §§ 2, 8         

Beslutsunderlag 
  - Protokollsutdrag § 121, Kommunstyrelsen, 2019-10-07 
- Tjänsteskrivelse, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2019-09-25 
- Förslag investeringar budget och plan 2020-2030, ekonomichef Eva-Lena Egsonius,  
  2019-09-24 
- Ramar drift och investeringsbudget 2020-2022, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 
  2019-09-24      

Expedieras till 
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius  
Samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(42) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 104 Dnr 2019-000229  

Delårsrapport 2019, tertial 2 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna Essunga kommuns Delårsrapport 2019, tertial 2            

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens delårsrapport innehåller en förvaltningsberättelse med bland annat avstämning 
av finansiella mål och ekonomisk redovisning för kommunen i sin helhet och nämnderna.  

Kommunen visar ett resultat för perioden januari-augusti 2019 till minus 2,1 miljoner kronor. 
För motsvarande period 2018 redovisades ett resultat på 10,6 miljoner kronor. Främsta 
orsaken till det försämrade resultatet är lägre intäkter i form av statsbidrag och ökade 
kostnader inom försörjningsstöd, LSS och institutionsplaceringar.  Prognostiserat resultat för 
år 2019 visar på 694 000 kronor vilket motsvarar ett resultat på 0,2 procent i förhållande till 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär att kommunen inte kommer att nå det 
finansiella målet på tre procent +-2 procent. Det är inom social sektor den stora obalansen 
finns. Inom social sektor har åtgärdsplaner tagits fram för att få ner kostnaderna. 

  Utfall Utfall Prognos Budget Bokslut

Belopp i Tkr 2019-08-31 2018-08-31 2019 2019 2018

Verksamhetens intäkter 56 755 68 406 85 000 93 240 98 459

Verksamhetens kostnader -273 001 -264 704 -404 779 -407 895 -407 499

Avskrivningar -9 520 -9 804 -14 755 -16 500 -14 558

Verksamhetens nettokostnader -225 766 -206 102 -334 534 -331 155 -323 598

Skatteintäkter 161 153 159 103 243 281 243 281 238 573

Generella statsbidrag 62 169 57 815 91 784 91 784 87 857

Finansiella intäkter 461 353 500 500 377

Finansiella kostnader -162 -1 007 -337 -337 -1 041

Resultat före extra ordinära 
poster -2 145 10 162 694 4 073 2 168
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  Utfall Utfall Prognos Budget Bokslut

Extraordinära intäkter        

Extraordinära kostnader        

Årets resultat (förändring av 
eget kapital) -2 145 10 162 694 4 073 2 168

  

Budget för investeringar uppgår till 38,4 miljoner kronor (inklusive ombudgeteringar). 
Investeringsutfallet är per 31 augusti är 8,9 miljoner kronor och prognosen visar 27,2 miljoner 
kronor.   

Under sammanträdet 
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius föredrar ärendet och fullmäktige ställer frågor.   

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2019-10-07, § 127 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-18, § 122        

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 127, Kommunstyrelsen, 2019-10-07 
- Tjänsteskrivelse, Delårsrapport tertial 2 2019, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2019-09-30 
- Delårsrapport tertial 2 2019, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2019-09-30 
- Uppföljning investeringar tertial 2 2019, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2019-09-30          

Expedieras till 
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius           
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§ 105 Dnr 2019-000201  

Revidering av VA-taxa 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta taxa för VA enligt förslag VA- taxa 2020 för Essunga kommuns allmänna VA-
anläggning, 2019-08-19 

 
Anta taxa för VA utanför verksamhetsområdet enligt förslag VA -taxa 2020 för anslutning 
utanför verksamhetsområde, 2019-08-19    
 

Sammanfattning av ärendet 
VA verksamheten är en självförsörjande verksamhet som inte får gå med varken förlust eller 
vinst. Med ökande omkostnader för bland annat el och kemikalier behöver VA taxan höjas för 
att täcka dessa. Därmed följer även VA taxa utanför verksamhetsområde samma höjning. 

Förslaget är att höja de årliga brukningsavgifterna enligt de förslag som tagits fram.  

Bifogar taxestatistik (bil 1) från Västra Götalands län, där kan man se att Essunga kommun 
ligger i mitten statistiskt vad gäller VA taxan. Tittar man nationellt visar det att Essunga 
kommun idag ligger på plats 135 av 290 kommuner, en höjning enligt de förslag som tagits 
fram skulle innebära plats 139 om de andra behåller sin taxa. Revideringen av taxan föreslås 
börja gälla i samband med årsskiftet 1 januari 2020.  

På kommunstyrelsens sammanträde den andre september bestämdes det att man 
återremitterade ärendet för förtydligande av beslutsmening.  

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2019-10-07, § 122 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-18, § 137 
- Kommunstyrelsen 2019-09-02, § 96       

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 122, Kommunstyrelsen, 2019-10-07 
- Förslag VA-taxa 2020 för Essunga kommuns allmänna VA-anläggning  
- Förslag VA-taxa 2020 för anslutning utanför verksamhetsområde 
- Förtydligande av översyn på taxehöjning i kronor, 2019-09-12      
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Expedieras till 
Samhällsbyggnadsenheten 
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§ 106 Dnr 2019-000059  

VA kollektivet 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fortsätta periodisera eventuella över- eller underskott inom VA-verksamheten, till 
nästkommande år.  

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott har Ekonomichef Eva-Lena Egsonius utrett 
möjlighet att fondera överskott av VA-medel. Utredningen bygger på historik, både resultat, 
VA-intäkter och abonnemang, budget 2020 samt förslag till nya taxor 2020. 

Analysen visar att överskott inom VA-verksamheten har varit förhållandevis små, i och med 
detta finns det inte ett tillräckligt stort utrymme att fondera medel till kommande investering 
ar.  

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2019-10-07, § 123  
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-18, § 129 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06, § 31       

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 123, Kommunstyrelsen, 2019-10-07 
- Tjänsteskrivelse utredning fondering VA, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2019-09-04 
- Utredning fondering VA, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2019-09-18            
 

Expedieras till 
Annika Repo Wallman, samhällsbyggnadschef 
Eva-Lena Egsonius, ekonomichef    
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§ 107 Dnr 2019-000215  

Taxa och riktlinje för offentlig kontroll av livsmedel 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta korrigeringen enligt bifogad beräkning med ett timpris för livsmedelskontroll på 1126 
kronor per timme.  

Taxan ska indexuppdateras årligen  

Sammanfattning av ärendet 
Vid länsstyrelsens revision (2016) framkom att timpris för livsmedelskontroll var för låg för 
kommunen. Myndighetsutövning kopplat till livsmedelskontroll skall enligt lag vara 
självfinansierad. Omräkning har gjorts utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
mall där timpriset har beräknats att bli 1126 kr/timme.  

Utdrag från länsstyrelsens uppföljning revision:  

**********************************************************  

Lagstiftning  

Enligt Art. 26 Kontrollförordningen (EG nr 882/2004) ska tillräckliga finansiella resurser 
finnas tillgängliga. Enligt 3 § förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel är varje kontrollmyndighet skyldig att ta ut en kontrollavgift för att täcka 
kostnaderna för den offentliga kontrollen. Detta innebär att livsmedelskontrollen fullt ut ska 
finansieras av avgifter och inte av skattemedel.  

Sara Samuelsson  

**************************'*********************************   

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2019-10-07, § 126 
- Bygg och miljönämnden 2019-08-29, § 46         
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Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 126, Kommunstyrelsen, 2019-10-07 
- Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman, 2019-08-28 
- Uträkning ny taxa, Essunga kommun 2019   

Expedieras till 
Annika Repo Wallman, samhällsbyggnadschef      

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(42) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr 2019-000228  

Parkeringsregler och avgifter i Essunga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta Felparkeringsavgift inklusive parkeringsregler inom Essunga kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-14 § 118, överlämnades ärendet om 
att se över kommunens parkeringsregler till samhällsbyggnadsenheten.  

Samhällsbyggnadsenheten har tagit fram ett nytt förslag på felparkeringsavgifter inklusive 
parkeringsregler inom Essunga kommun.  

Vid omvärldsbevakning över felparkeringsavgift ligger de flesta kommuner inom ett spann på 
mellan 450-1000 kronor. Felparkeringsavgiften är beroende på graden felparkering - ju 
trafikfarligare felparkering desto högre avgift. 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 september föredrog 
samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman ärendet. Det kom upp synpunkter under mötet 
kring parkeringsövervakning och behovet av långtidsparkeringar. Annika förklarade att först 
måste felparkeringsavgifterna tas som politiskt beslut och sedan kan parkeringsövervakning 
tas som nästa politiska beslut i processen.   

Under sammanträdet 
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) begär ordet och informerar om att efter 
detta beslut kan man gå vidare med övervakning för att kunna lösa problemet med skrotbilar 
som står parkerade på gator i kommunen.  

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2019-10-07, § 124 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-18, § 130 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14, § 118        

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 124, Kommunstyrelsen, 2019-10-07 
- Tjänsteskrivelse parkeringsregler och avgifter, samhällsbyggnadschef Annika Repo    
Wallman, 2019-09-05                                                                                 
- Förslag Felparkeringsavgifter inklusive parkeringsregler inom Essunga kommun 
- Information Trafikverket       
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Expedieras till 
Ekonomichef, Eva-Lena Egsonius 
Samhällsbyggnadschef, Annika Repo Wallman    
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§ 109 Dnr 2019-000240  

Markförsäljning del av Främmestad 1:52 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sälja del av fastigheten Främmestad 1:52 enligt upprättat köpekontrakt med tillhörande karta. 
 
Tillförordnad kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande ska underteckna avtalet 
samt att tidigare kontrakt och köpebrev ska annulleras.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren av Främmestad 10:2, Kristian Nielsen, har tillfrågat kommunen om att få 
förvärva del av grannfastigheten Främmestad 1:52. Kommunen är lagfaren ägare och marken 
är klassad som bostadsmark i byggnadsplan för ”del av Främmestads samhälle, Främmestads 
socken, Essunga kommun”. Köparen har för närvarande ett arrendeavtal på tomten för 
trädgårdsändamål, som gäller till och med den 31 januari 2020 (dokid 12762) och som 
kommer att upphöra vid ett eventuellt köp. Förslag till köpekontrakt upprättades och 
kommunfullmäktige beslutade att sälja del av fastigheten på sitt sammanträde 2018-06-18 § 
44. En ansökan om lantmäteriförrättning har skickats men i samråd med lantmäteriet behövde 
köpekontrakt en mindre korrigering. Ett nytt köpekontrakt och köpebrev har upprättats och 
kommunfullmäktige behöver således besluta att återigen sälja del av Främmestad 1:52 enligt 
gällande köpekontrakt.  

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2019-10-07, § 125 
- Kommunfullmäktige 2018-06-18, § 44     

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 125, Kommunstyrelsen, 2019-10-07 
- Tjänsteskrivelse, fysisk planerare Jessica Kvistö, samhällsbyggnadschef Annika  Repo  
   Wallman, 2019-09-26 
- Köpekontrakt med tillhörande karta, upprättat 2019-09-20  
- Köpebrev, upprättat 2019-09-20  
- Annullering av tidigare kontrakt, upprättat 2019-09-20     
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Expedieras till 
Fastighetsköparen Kristian Nielsen  
Samhällsbyggnadsenheten  

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(42) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 110 Dnr 2019-000107  

Fastigheterna Stallaholm 1:111 och 1:112. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna skrivelse som svar till fråga om köp av fastigheterna Stallaholm 1:111 och 1:112, 
till 142 555 kronor, under förutsättning att marken är sanerad.     

Sammanfattning av ärendet 
En begäran om inlösen av fastigheterna Stallaholm 1:111 och l:112 inkom till kommunen 
2019-04-08. Då fastighetsägaren inte nyttjade sin rätt att föra talan om inlösen då detaljplanen 
vann laga kraft samt efterföljande tvåårsperiod och där nu fastighetsägaren aktualiserar sin 
talan på grund av uppkommen brand på fastigheten har kommunen tittat på möjlighet till 
lösning för fastighetsägaren. Enligt plan- och bygglagen 15 kap 5§ första stycket har 
fastighetsägaren fortfarande möjlighet att söka bygglov samt få detta prövat. Om bygglovet 
nekas för återuppförande av nedbrunnen fastighet har fastighetsägaren rätt att föra talan om 
inlösen. Kommunen ställer sig dock positiv till att finna en lösning och erbjuder därför 
fastighetsägaren enligt nedanstående beräkning följande belopp som inlösen av fastigheten: 
142 555 kronor. 

Under kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober kom frågan upp om det är sanerat i 
marken efter branden. Samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman får i uppdrag att 
undersöka det.  

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2019-10-07, § 141 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-18, § 138       

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 141, Kommunstyrelsen, 2019-10-07 
- Skrivelse, köp av Stallaholm 1:112, 2019-04-08 
- Förslag inlösen av fastigheterna Stallaholm 1:111 och 1:112, 2019-09-05          

Expedieras till 
Samhällsbyggnadsenheten    
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§ 111 Dnr 2019-000227  

Förslag till finansiell policy 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta finansiell policy och styrprinciper för Essunga kommun med helägda bolag.   

Sammanfattning av ärendet 
Alla kommuner och företag är exponerade för finansiella risker och det är kommunfullmäk-
tige respektive företagsstyrelsen som har det övergripande ansvaret för hur finansverksamhe-
ten bedrivs och att de finansiella riskerna kontrolleras och begränsas. Mot denna bakgrund är 
det övergripande syftet med en finanspolicy att: 
 
- Fastställa finansverksamheten mål 
- Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras  
-  Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i 
finansverksamheten 
- Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten    

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2019-10-07, § 128 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-18, § 124         

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 128, Kommunstyrelsen, 2019-10-07 
- Tjänsteskrivelse finansiell policy och styrprinciper, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 
   2019-09-04 
- Finansiell policy och styrprinciper, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2019-09-04         

Expedieras till 
Mats Olsson, VD Essunga bostäder AB 
Eva-Lena Egsonius, ekonomichef 
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§ 112 Dnr 2019-000234  

Förslag policy för informationssäkerhet  

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag om styrdokument Informationssäkerhet - policy. 

I samband med att detta dokument antas upphävs följande tre dokument: 
- Handbok för informationssäkerhet 
- Ess 2011 Riktlinjer för användning av informationssystem 
- Policy privatanvändning datorer nätverk, antagen av kommunstyrelsen § 125, 2006-08-15.     

Sammanfattning av ärendet 
Den tekniska utvecklingen har gått framåt och de externa och interna hoten mot kommunens 
informationstillgångar har ökat. Ny kunskap om informationssäkerhet har tillkommit och 
informationssäkerhet är mer omfattande än enbart IT-säkerhet. De styrdokument för IT och 
informationssäkerhet som togs fram gemensamt av kommunerna och Göliska IT 2007 är i 
behov av uppdatering. 

Ny lagstiftning har tillkommit som ställer högre krav på kommunen. På övergripande nivå 
finns krav på informationssäkerhet i Dataskyddsförordningen (GDPR), Lag om 
informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet) och 
Säkerhetsskyddslagen. Till samhällsviktiga tjänster räknas dricksvattenförsörjning, elnät och 
sjuk-och hälsovård och lagen kan beröra delar av kommunens verksamheter. Även 
säkerhetsskyddslagen kan beröra delar av kommunens verksamheter. Därutöver finns 
verksamhetsspecifika krav på informationssäkerhet i bland annat skollagen, socialtjänstlagen 
och hälso-och sjukvårdslagen. 

Alla kommunerna berörs av Dataskyddsförordningen (GDPR), vilken ställer krav på att vidta 
tekniska och organisatoriska åtgärder. Detta förutsätter ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete. I föreskrifterna till Lag om informationssäkerhet i 
samhällsviktiga och digitala tjänster ställs krav på ett systematiskt och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete med stöd av standarderna SS-EN ISO/IEC 27001:2017 och SS-
EN ISO/IEC 27002:2017.  

Av föreskrifterna framgår bland annat att en kommun som levererar samhällsviktiga tjänster 
ska upprätta en informationssäkerhetspolicy där ledningens målsättning och inriktning för 
organisationens informationssäkerhetsarbete framgår. Kommunen ska också upprätta de 
interna regler och det stöd som i övrigt krävs för informationssäkerhetsarbetet. 
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Genom dokumentet ”Informationssäkerhet - policy” uppfylls kraven på att tydliggöra 
ledningens målsättning och inriktning. Övriga interna regler som ovanstående lagar kräver 
kommer att hanteras genom riktlinjer beslutade av kommunledningen.   

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2019-10-07, § 135 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-18, § 127        

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 135, Kommunstyrelsen, 2019-10-07 
- Tjänsteskrivelse förslag till informationssäkerhet- policy, IT-strateg Kristina Rudolfsson, 
2019-09-11 
- Förslag Informationssäkerhet- policy, IT-strateg Kristina Rudolfsson, 2019-09-11       

Expedieras till 
IT-strateg, Kristina Rudolfsson 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(42) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr 2019-000200  

Förslag arbetsordning för kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta arbetsordning för kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktiges arbetsordning beskriver först fullmäktiges uppgifter samt eventuella utskott eller 
presidiums uppgifter. Arbetsordningen tar också upp förhållandet mellan fullmäktige, 
styrelsen och nämnderna samt formalia kring ledamöterna, kungörelsen, sammanträdet med 
mera. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder en mall för arbetsordning som har 
använts. Nytt är att sakkunnigt biträde också ska få chans att yttra sig vid fullmäktiges 
behandling av revisionsberättelse samt att presidiet bereder fullmäktiges budget. Ändringar 
har också gjorts med tanke på att ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft nyligen. 
Arbetsordningen bör revideras vart fjärde år.  

Under kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 18 september kom det upp att § 16 i 
arbetsordningen behövde justeras. Detta blev förslaget:   

§ 16 En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till gruppledare. Gruppledaren ansvarar för att kontakta sekreteraren 
om vem ska tjänstgöra som ersättare.      

Under kommunstyrelsens möte den 7 oktober lyftes det upp att det i § 3 ska stå med att 
presidiet handlägger ansökan om partistöd och ger förslag till fullmäktige.  

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2019-10-07, § 130 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-18, § 126 
- Kommunfullmäktiges presidium 2019-08-15       

 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 130, Kommunstyrelsen, 2019-10-07 
- Tjänsteskrivelse förslag arbetsordning kommunfullmäktige, administrativ chef Lina  
   Jonasson, 2019-08-15 
- Förslag Fullmäktiges arbetsordning, administrativ chef Lina Jonasson, 2019-09-18            
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(42) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Expedieras till 
Administrativ chef Lina Jonasson 
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§ 114 Dnr 2019-000216  

Politisk organisation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Att arbetet med att revidera den politiska organisationen skjuts på till hösten 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Under föregående mandatperiod beslutades att en utredning av den politiska organisationen 
skulle påbörjas under hösten 2019. Beslutet grundades på att ny kommundirektör skulle vara 
på plats. Eftersom vi befinner oss i läget att rekrytering av ny kommundirektör pågår så 
behöver beslutet om att inleda utredning revideras.    

Tidigare beslut som kommunfullmäktige antog: 

- Nuvarande politiska organisation behålls inför nästa mandatperiod.  
- Kommunfullmäktige ska bestå av oförändrat antal, 31 ledamöter.  
- En ny översyn av den politiska organisationen startas hösten 2019.     
 

Under sammanträdet 
Mats Olsson (MP) lyfter frågan om det inte blir för sent att arbetet skjuts upp till hösten 2020. 
Barbro Gustafsson (M) svarar att förhandlingsdelegationens förslag bygger på att man vill 
vänta så att ny kommundirektör är på plats. Barbro Gustafsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsen förslag.  

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2019-10-07, § 131 
- Förhandlingsdelegationen 2019-09-10, § 31 
- Förhandlingsdelegationen 2018-02-19, § 9 
- Kommunfullmäktige 2017-06-19, § 42         

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 131, Kommunstyrelsen, 2019-10-07     

Expedieras till 
Administrativ chef, Lina Jonasson 
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§ 115 Dnr 2019-000261  

Motion från Sverigedemokraterna (SD) gällande 
tiillgänglighetsbidrag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.                         

Sammanfattning av ärendet 
Cristin och Niklas Skogen (SD) har inkommit med en motion gällande tillgänglighetsbidrag. 
Sverigedemokraterna vill att Essunga kommun inför ett tillgänglighetsbidrag som ger 
föreningar och organisationer möjlighet att söka ett bidrag för åtgärder som bidrar till att 
kommuninvånarna får mer jämlika förutsättningar och rättigheter kring tillgänglighet.  

Sverigedemokraterna föreslår att:  

- Essunga kommun inför ett tillgänglighetsbidrag 
 
- Bidragssumman beslutas utifrån varje enskild ansökan beroende på omfattning 
på aktivitet/anpassning 

- Essunga kommun informerar föreningarna om att bidraget finns att söka och 
vikten av att inkludera alla i föreningslivet.   

Beslutsunderlag 
- Motion, Sverigedemokraterna (SD) gällande tillgänglighetsbidrag              

Expedieras till 
Sverigedemokraterna (SD)  
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§ 116 Dnr 2019-000260  

Motion från Sverigedemokraterna (SD) gällande införing av 
ett enkelt register på hemsidan för inkomna motioner, 
interpellationer och enkla frågor. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.                                     

Sammanfattning av ärendet 
Cristin Skogen (SD) har inkommit med en motion gällande införandet av ett enkelt register på 
hemsidan för inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor. Sverigedemokraterna 
menar att ett sådant register kan bidra till att öka intresset/förståelsen för politik och 
demokrati i Essunga kommun.  

 Sverigedemokraterna föreslår att:  

- Kommunen utreder möjligheten att införa ett enkelt register på hemsidan för 
inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor med tillhörande svar och 
beslut för denna mandatperiod.  

Beslutsunderlag 
- Motion, Sverigedemokraterna (SD) gällande införande av ett enkelt register,  

Expedieras till 
Sverigedemokraterna (SD) 
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§ 117 Dnr 2019-000144  

Motion från Sverigedemokraterna (SD) angående 
invandring och mottagande av flyktingar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen, med motiveringen att myndighetsbeslut inte kan beslutas av fullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna (SD) har inkommit med en motion med förslaget att alla beslut rörande 
flyktingar och invandring i alla dess former endast får tas av kommunfullmäktige eftersom 
frågorna är av principiell beskaffenhet.  

Sverigedemokraterna (SD) inkom med motion 2019-05-24 gällande beslutandedistans för 
ärenden rörande invandring och mottagande av flyktingar.  

 Alla beslut rörande flyktingar och invandring i alla dess former endast får tas av fullmäktige 
eftersom frågorna är av principiell beskaffenhet.  

Kommunallag (2017:725) anger i 5 kap. 1 § att "Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen…" Vidare punktas en lista upp på 
exempel på ärenden: Mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga 
ekonomiska frågor, nämndernas organisation och verksamhetsformer osv. 

För att utreda motionen behöver man ställa sig frågan om beslut rörande flyktingar och 
invandring i alla dess former är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för fullmäktige. 
Det finns ingen specifik lista på ärenden eller verksamhetsområden att följa, förutom den 
punktlista som Kommunallagen anger. Att fullmäktige uppdrar åt nämnder att besluta inom 
vissa områden är tvunget då det annars skulle bli svårt att genomföra sammanträdena samt att 
lagstiftning ger nämnder eller styrelsen förbehåll att besluta i vissa frågor.  

Rörande benämningen "alla beslut" är detta svårdefinierat. När tar man ett beslut? Är det när 
enskild tjänsteperson beslutar att ge ett bistånd, när enskild tjänsteperson beslutar om ett 
hembesök, när en lärare sätter ett betyg, när tjänsteperson kontaktar företag för praktikplats, 
osv. Det skulle vara omöjligt för fullmäktige att besluta om gränsdragningarna.  

Kommunallag 6 kap. 3 § Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som 
de enligt lag eller annan författning ska ha hand om.  

Detta innebär att nämnderna har hand om förvaltningen, d.v.s. den fortlöpande verksamheten 
och fattar de beslut som är förenade med detta. Detta innebär också beslut enligt 
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speciallagstiftning så som exempelvis socialtjänstlag. Nämndernas befogenheter enligt 
speciallagstiftning är exklusiva på det sättet att Regeringsformen 12 kap. 2 § uttryckligen 
förbjuder fullmäktige att bestämma hur en nämnd i ett särskilt fall ska besluta i ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskilda.        

Under sammanträdet 
Kristin Skogen (SD) yrkar att Sverigedemokraterna (SD) bifaller motionen.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Två förslag till beslut:  

1. Förslag enligt kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen enligt motiveringen att 
myndighetsbeslut inte kan fattas av fullmäktige.  

2. Förslag enligt yrkande från Sverigedemokraterna (SD) om att bifalla motionen.  

Beslutsgång  
Ordförande Tomas Johansson (C) ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsens förslag får bifall.  

Omröstning begärs 
Eva Pettersson (SD) begär votering.  
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.  

Ja röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej röst för Sverigedemokraternas förslag 

Omröstningsresultat 
Med 27- ja röster för kommunstyrelsens förslag och 4-nej röster för sverigedemokraternas 
förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.  
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Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2019-10-07, 136 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-18, § 132 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14, § 108 
- Kommunfullmäktige 2019-06-17, § 63      
 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 136, Kommunstyrelsen, 2019-10-07 
- Tjänsteskrivelse angående motion från Sverigedemokraterna om invandring och mottagande 
av flyktingar, 2019-08-13 
- Motion, Kristin Skogen (SD), 2019-05-24       
 

Expedieras till 
Sverigedemokraterna (SD) 
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§ 118 Dnr 2019-000153  

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om tillgänglighet för 
funktionsnedsatta  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås med hänvisning till att intentionen i motionen är omhändertagen på annat sätt 
och att del av förslagen i motionen ligger utanför de kommunala befogenheterna.  

Sammanfattning av ärendet 

Cristin Skogen (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. Hon föreslår: 

-  att kommunen i samarbete med handikapp/pensionärsrådet, DHR, HRF, SRF och övriga 
kunniga personer inom området utreder kommunens behov av tillgänglighetsanpassning för 
att nå regeringens proposition "från patient till medborgare - en nationell handling för 
handikappolitiken 1999/2000:79. 

- att kommunen utreder om det är skäligt att de privata     företagarna/fastighetsägarna ska 
åläggas kostnader för tillgänglighetsanpassning. 

- att kommunen uppdaterar "program för funktionsnedsatta" och upprättar en 
tillgänglighetsplan. Alternativt uppdaterar "program för funktionsnedsatta" och inkluderar 
riktlinjer och mål för ökad tillgänglighet i det programmet. 

Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till att intentionen i motionen är 
omhändertagen på annat sätt och att del av förslagen i motionen ligger utanför de kommunala 
befogenheterna. Tillgänglighetsanpassning i kommunens fastigheter görs varje år. 
Kommunfullmäktige anger omfattningen av tillgänglighetsåtgärderna i investeringsbudgeten. 
Budgeten samverkas med rådet för funktionshindrade och äldre där handikappföreningarna är 
representerade. Enkelt avhjälpta hinder för funktionsnedsatta i publika lokaler och på 
allmänna platser ska åtgärdas. Det är ägaren och verksamhetsutövaren i en publik lokal, t ex 
affär eller restaurang som ansvarar för att avhjälpa hindren. Kommunen får inte ge stöd till 
enskild näringsidkare vilket gör att det inte är möjligt att ge enskilda fastighetsägare bidrag till 
tillgänglighetsåtgärder. Vid bygganmälan och bygglov för privat fastighetsägare ställer 
kommunen krav på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 4 § p8). Kommunen 
har utöver detta inte rätt att ställa tillgänglighetskrav på befintliga fastigheter. Förvaltningen 
har i annat ärende till kommunfullmäktige tagit fram förslag till Organisation för kommunens 
arbete med inkludering för personer med funktionsvariationer 2019-2022. I detta ärende 
berörs hanteringen av program för funktionsnedsatta.    
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(42) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Under sammanträdet 
Kristin Skogen (SD) yrkar att Sverigedemokraterna (SD) yrkar bifall till motionen.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Två förslag till beslut: 

1. Förslag enligt kommunstyrelsens förslag om att motionen avslås med hänvisning till att 
intentionen i motionen är omhändertagen på annat sätt och att del av förslagen i motionen 
ligger utanför de kommunala befogenheterna. 

2. Förslag enligt yrkande från Sverigedemokraterna (SD) om att bifalla motionen. 

Beslutsgång  
Ordförande Tomas Johansson (C) ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsens förslag får bifall.  

Ärendets gång 
Kommunstyrelsen 2019-10-07, § 137 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-18, § 133 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14, § 110 
Kommunfullmäktige 2019-06-17, 65    
 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 137, Kommunstyrelsen, 2019-10-07 
- Tjänsteskrivelse svar på motion om tillgänglighet för funktionsnedsatta, tf kommundirektör, 
chef social sektor Björn Franke, 2019-09-11 
- Motion, Kristin Skogen (SD), 2019-06-10             

Expedieras till 
Sverigedemokraterna (SD) 
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§ 119 Dnr 2019-000117  

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om 
verksamhetsbesök för partier 

Kommunfullmäktiges beslut 

Besvara motionen med motiveringen att styrelsen eller nämnderna själva bestämmer om 
samordnade verksamhetsbesök.      

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna (SD) har uppmärksammat att det inte finns någon policy i Essunga 
kommun för verksamhetsbesök för kommunfullmäktiges ledamöter. Motionen menar att det 
är extra viktigt att partier, oavsett storlek, kan införskaffa sig viktig information inför beslut 
och då genom muntlig och visuell information i verksamheten. Sverigedemokraterna (SD) 
lämnar förslag till policy i motionen. Motionen från Sverigedemokraterna (SD) föreslår att 
kommunen ska utforma riktlinjer för verksamhetsbesök för partier enligt eget förslag som 
lyder:  

Alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige är välkomna på egna 
verksamhetsbesök. Om ett parti har önskemål om att genomföra ett verksamhetsbesök ska den 
kontakta den ansvariga enhetschefen om detta. Enhetschefen beslutar om och när 
verksamhetsbesök kan genomföras med hänsyn till att besöket kan genomföras på ett sätt som 
inte riskerar att inkräkta på personalens, brukarnas, anhörigas, elevers och andra 
medborgares integritet, att det passar för verksamheten vid det aktuella tillfället och att det 
inte riskerar att utgöra en belastning för verksamheten. Partiet ska behandlas enligt 
objektivitetsprincipen, vilket innebär att alla förfrågningar om verksamhetsbesök ska 
behandlas lika. För att verksamhetsbesök inte ska riskera att bli en belastning på den 
ordinarie verksamheten begränsas partiernas egna verksamhetsbesök till som mest ett besök 
per enhet och år. Det år kommunval äger rum ska inga partibesök i verksamheten 
förekomma.  

Det är viktigt att ledamöter har god insikt i kommunens verksamheter för att fatta så bra 
beslut som möjligt. Idag har både Utbildningsnämnden och Socialnämnden systematiska 
verksamhetsbesök en gång varje år som följs upp vid nästkommande sammanträde. Att 
kommunfullmäktiges alla ledamöter skulle göra verksamhetsbesök kan ses som en lång väg 
från verksamhet till beslut. Det är inte enskilda fall eller verksamhetsinriktningar som 
fullmäktige ska besluta om, det är förbehållet nämnderna eller styrelsen. Kommunfullmäktige 
är inte huvudman för enskilda verksamheter, enbart beslutande över nämnderna och styrelsen.  

Alla partier i fullmäktige sitter inte i nämnderna eller styrelsen och har därför inte avgörande 
beslut nära verksamheten. Det kan därför uppfattas olämpligt och svåradministrerat att icke 
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beslutande partier skulle göra verksamhetsbesök för att bilda sig en uppfattning i något de inte 
heller direkt ska besluta i. Alla partier har möjligheten att bjuda in kommundirektör, 
sektorchefer och stabschefer i sina partigrupper för informationsutbyte. Verksamhetsbesök 
och chefers information ska dock särskiljas ifrån beslutsprocessen i enskilda ärenden. Beslut i 
nämnder och kommunfullmäktige ska tas utifrån samma skriftliga underlag som alla 
beslutande ledamöter har tillgång till. 

Motionen bör besvaras med hänvisning till styrelsens och nämndernas beslut om 
verksamhetsbesök.      

Under sammanträdet 
Kristin Skogen (SD), Niklas Skogen (SD), Eva Pettersson (SD) och Elsy Lundberg Östrand 
(L) yrkar bifall till motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Två förslag till beslut: 

1. Förslag enligt kommunstyrelsen om att besvara motionen med motiveringen att 
styrelsen eller nämnderna själva bestämmer om samordnade verksamhetsbesök.  

2. Förslag enligt yrkande från Sverigedemokraterna (SD) om att bifalla motionen.  

Beslutsgång  
Ordförande Tomas Johansson (C) ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsens förslag får bifall.  

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2019-10-07, § 138 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-18, § 131 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14, § 106 
- Kommunfullmäktige 2019-05-06, § 46         

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 138, Kommunstyrelsen, 2019-10-07  
- Tjänsteskrivelse motion Sverigedemokraterna verksamhetsbesök, administrativ chef Lina 
Jonasson, 2019-06-11 
- Motion, Kristin Skogen (SD), 2019-04-16 

Expedieras till 
Sverigedemokraterna (SD) 
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§ 120 Dnr 2019-000273  

Ogiltigt fyllnadsval av ersättande ledamot i 
kommunstyrelsen efter Leif Avlskarl (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Att upphäva § 98 första punkten, kommunfullmäktige 2019-09-23, beslut om att välja Sofie 
Sundkvist som ersättare till kommunstyrelsen.      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen är vald proportionellt vilket innebär att ny ersättare inte kan väljas. I 
september 2019 valdes Sophie Sundkvist (M) till ersättare efter Leif Avlskarl (M). Detta val 
strider mot det proportionella valsättet och måste därför ogiltigförklaras.    

Under sammanträdet 
Diskussion fördes.  

Ärendets gång 
Kommunfullmäktige 2019-09-23, § 98      
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§ 121 Dnr 2019-000236  

Fyllnadsval av ordinarie ledamot i kommunalförbundet 
Göliska IT 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Jörgen Dimenäs (M) som ledamot för kommunalförbundet Göliska IT.      

Sammanfattning av ärendet 
Leif Avlskarl (M) har begärt entledigande från samtliga sina politiska uppdrag. På 
kommunfullmäktiges möte den 23 september valde man att bordlägga valet av ledamot för 
kommunalförbundet Göliska IT enligt § 97.        

Under sammanträdet 
Valberedningens ordförande Joakim Svensson (M) redogör för valberedningens förslag som 
är att välja Jörgen Dimenäs som ledamot för kommunalförbundet Göliska IT.  

Ärendets gång 
Kommunfullmäktige 2019-09-23, § 97   

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 97, Kommunfullmäktige, 2019-09-23      

Expedieras till 
Lina Jonasson, administrativ chef 
Valberedningen 
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§ 122 Dnr 2019-000263  

Fyllnadsval av ersättare i valberedningen efter Tobias 
Wallin (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja ledamot Peter Lundgren (M) som ersättare i valberedningen efter Tobias Wallin (M) 
under kvarvarande mandatperiod.  

Sammanfattning av ärendet 
Leif Avlskarl (M) lämnade 2019-09-26 sitt entledigande bland annat som ordinarie ledamot i 
valberedningen. Valberedningens förslag till ordinarie ledamot blev Tobias Wallin (M) som 
kommunfullmäktige godkände 2019-09-23 § 97. Tobias Wallin (M) hade vid tillfället 
uppdraget som ersättare i valberedningen, därför måste fyllnadsval efter Tobias Wallin (M) 
göras.  

Under sammanträdet 
Valberedningens ordförande Joakim Svensson redogör för valberedningens förslag som är att 
välja Peter Lundgren som ersättare i valberedningen för återstående del av mandatperioden.  

Ärendets gång 
Kommunfullmäktige 2019-09-23, § 97     

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, administrativ chef Lina Jonasson, 2019-10-11   

Expedieras till 
Lina Jonasson, administrativ chef 
Valberedningen  
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§ 123 Dnr 2019-000270  

Begäran om entledigande som ledamot i fullmäktige, 
Pernilla Nilsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Pernilla Nilssons (M) begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige beviljas.  

Ny sammanräkning gällande ledamot i kommunfullmäktige begärs från Länsstyrelsen.    
 

Sammanfattning av ärendet 
Pernilla Nilsson (M) har begärt entledigande från sitt politiska uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige.       

Beslutsunderlag 
- Entledigande, Pernilla Nilsson, 2019-10-14     

Expedieras till 
Länsstyrelsen 
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§ 124 Dnr 2019-000003  

Delgivningar kommunfullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen av meddelanden inkomna den 3 september till och med den 14 
oktober 2019 som förtecknas i protokoll.  

Sammanfattning av ärendet 
- Protokoll Ks §§ 129, 132, 133, 139, 140-144, Kommunstyrelsen, 2019-10-07 
- Delårsrapport Göliska IT, 2019-10-10 
- Revisionsberättelse Göliska IT, 2019-10-10 
- Delårsgranskning Göliska IT, 2019-10-10 
- Beslut från Länsstyrelsen om efterträdarval efter Leif Avlskarl (M) 
- Utlåtande avseende delårsrapport 2019-08-31, Essunga kommuns revisorer, 2019-10-11 
- PM Granskning av delårsrapport 2019 Essunga kommun av PwC, 2019-10-11  
 

Under sammanträdet 
Revisor Carl Dicander (M) redogör för delårsrapport Göliska IT.  

 

 

 

 

 


