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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Bengt Viktorsson (M), ordförande 
Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordf. 
Daniel Andersson (M) 
Maria Radivoj (S) 
Niclas Eringsfors (S) 
Tomas Johansson (C) 
Anita Persson (S) 
Fredrik Almgren (M) 
Kenth Henningsson (S) 
Maria Malmberg (C) 
Gunilla Hermansson (KD) 
Robert Hallin (S) 

Mats Olsson (MP) 
Barbro Gustafsson (M) 
Elsy Lundberg Östrand (L) 
Jörgen Dimenäs (M) 
Conny Svensson (S) 
Leif Avlskarl (M) 
Tommy Jonsson (S) 
Fredrik Karlsson (M) 
Yvonne Mossberg (S) 
Ralph Lundell (KD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

Catharina Åslund (M) ersättare för Peter Lundgren (M) 
Pernilla Jönsson (M) ersättare för Pernilla Nilsson (M) 
Anita Carlsson ersättare för Pia Fahlgren (C) 
Jacob Johansson (V) ersättare för Asima Velic’ (V), §§ 25–31 
Birgitta Nielsen (V) ersättare för Asima Velic’ (V), §§ 32–50 
 

Övriga 
närvarande 

  

Ersättare Birgitta Nielsen (V), §§ 25–31  

Tjänstemän Lars Jerrestrand, kommunchef 
Lina Jonasson, tf administrativ chef & sekreterare 
Eva-Lena Egsonius, ekonomichef, § 25–33 
Björn Franke, sektorchef social sektor, § 25–33 
Sofia Svensson, HR-chef, § 25–33 
Kenneth Lundkvist, VD för Essunga Bostäder AB, § 25–33 
Christian Carlsson, VD för Nossebro Energi, § 25–26 
 

Övriga Anne-Marie Nilsson, kommunrevisionen 
Carl Dicander, kommunrevisionen 
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§ 25 Dnr 2018-000033  

Kommunchefen har ordet 

Under sammanträdet 
Kommunchef Lars Jerrestrand informerar om aktiviteter som hänt och är på gång i kommunen 
närmast i tiden, däribland: 

- Motorlördag den 2 juni med flera tusen besökare.  

- Nationaldagsfirande den 6 juni med bland annat traditionsenlig utdelning av flaggor till 
kommunens 1-åringar födda 2017 och nysvenskar, samt fanor till Nossebro IF och Lions 
skänkta av Stiftelsen Sveriges Nationaldag.  

- Trygghetsvandringar i Jonslund och Främmestad är utförda under våren.  

- Studieavbrott på gymnasiestudierna är en negativ trend som kommunen måste ha med sig i 
framtiden.  

- Digitalisering i framtiden handlar om automatisering och att tänka digitalt först.  

- Kollektivtrafikläget.         
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§ 26 Dnr 2018-000001  

Information 2018 

Under sammanträdet 

Christian Carlsson, VD för Nossebro Energi informerar om nuläget gällande 
bredbandsutvecklingen i kommunen.  

Därefter informerar kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) kort om: 

- Vägverket uppskattar att Essunga kommun skulle behöva lägga ut cirka10 miljoner kronor 
om ett mot i Fåglum ska byggas.  

- Väg 2504 mellan Nossebro och Fåglum är asfalterad endast vissa sträckor. Detta beror på att 
Vägverket har olika prioriteringar på vad som behöver göras.      
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§ 27 Dnr 2018-000125  

Byggnation av tak till cykel- och  
mopedställ på Nossebro skola 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna ärendet till budgetberedningen den 12 september 2018.      

Sammanfattning av ärendet 
Varje år får Nossebro skolas ungdomsfullmäktige 20 000 kronor i budget att förfoga över. 
Under 2017 användes inte dessa medel då man beslutat investera i ett cykel- och mopedtak 
som kostnadsmässigt blev för dyrt. Ungdomsfullmäktige har därför 40 000 kronor att förfoga 
över 2018. Uppskattad kostnad att uppföra taket är cirka 200 000 kronor. 

På ungdomsfullmäktige möte 2018-05-21, § 2 beslutades att en skrivelse skulle skickas till 
kommunstyrelsen för att komplettera medel till byggnation av tak för cykel- och mopedställ 
under 2018.       

Under sammanträdet 
Kommunfullmäktiges ordförande Bengt Viktorsson (M) berättar om ärendet och föreslår att 
fullmäktige beslutar ta emot skrivelsen och skicka den till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut under budgetdialogen den 12 september 2018.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse, Nossebro skolas elevrådsstyrelse, 2018-05-24      
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§ 28 Dnr 2016-000198  

Slutredovisning av projekt "Framtida utvecklingsområden" 
från Vision & Utveckling 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna Vision & Utvecklings slutrapport till kommunstyrelsen för beaktande i framtida 
strategiarbete.     

Sammanfattning av ärendet 
Tillsammans med särskilt inbjudna invånare, genomförde Vision & Utveckling (V&U) en 
SWOT-analys 2017-05-23, § 16 gällande kommunens utvecklingsområden. Detta är en 
analysmetod som visar styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Utifrån kommunens vision 
”Närhet skapar meningsfulla möten där människor engageras och utvecklas” och värdeord 
(ÄVEN: äkta, välkomnande, engagerande och nyfikna), fastställda i kommunfullmäktige 
2015-12-14, § 105 och det förslag till översiktsplan som tagits fram, har ledamöterna under 
hösten 2018 arbetat fram fokuspunkter baserat på den information som analysen gav. 

Vid sammanträdet 2017-11-21, § 30 framkom två tydliga inriktningar som ledamöterna anser 
mest viktiga att utveckla:  
- Besöksnäring, med underrubrik på besöksmål. 
- Yttre miljö, med underrubrik upplevelse. 
Utvecklingsarbetet ska ha ån Nossan som ledstjärna och grund. 

Den 16 januari 2018 höll V&U ett inspirationsmöte med särskilt inbjudna invånare och 
föreläsare för att arbeta vidare i bred demokratisk process med ett helhetsperspektiv för 
kommunen. V&U vill att arbetet ska präglas av delaktighet från föreningar, näringsliv och 
kommuninvånare i samverkan med kommunen, där kommunen samordnar och hjälper till att 
skapa förutsättningar för utvecklingen. Syftet med inspirationsmötet var att fånga upp 
synpunkter och idéer som sträcker sig geografiskt över hela kommunen och för en bred 
publik, med grund i de inriktningar till utvecklingsområden som definierats av V&U  
2017-11-21, § 30. Efter föreläsningarna genomfördes grupparbete med EPA-metoden (enskilt, 
par och alla). Ur dessa grupparbeten kom ytterligare förslag på aktiviteter och produkter som 
kan kopplas till de båda fokusområdena besöksnäring och yttre miljö. Många av dessa idéer 
kan troligtvis inte realiseras med kommunens skattemedel, men vara till grund för bidrags-
ansökningar (exempelvis Leader-medel) och genomföras av alternativa aktörer.      

Under sammanträdet 
Catharina Åslund (M), ordförande i Vision & Utveckling överlämnar en slutrapport med 
bilagor och redovisar fullmäktigeberedningens arbete.  
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Beslutsunderlag 
Slutrapport till kommunfullmäktige med bilagor av SWOT-analys och idéer från 
inspirationskväll, Catharina Åslund (M), 2018-06-11     
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§ 29 Dnr 2018-000118  

Fullmäktigeberedningen Vision & Utvecklings  
fortsättning eller inte 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ge fullmäktiges presidium tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att ta 
fram ett förslag till kommunfullmäktige om hur visionsarbetet i kommunen ska utföras under 
kommande mandatperiod.     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde fullmäktigeberedningen Vision & Utvecklings 
uppgift, syfte och mål under sitt sammanträde 201-08-20, § 96 enligt följande: 

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

Beredningens ordförande Catharina Åslund (M) och vice ordförande Tomas Johansson (C) 
har gjort en skrivelse där de föreslår att visionsarbetet i kommunen behöver organiseras på ett 
annat sätt, jämfört med idag. Det konstateras att uppslutningen på mötena har varit låg och 
vissa partier har varit nästan helt frånvarande vilket anses motverka syftet att ha en beredning 
där alla partier är representerade. 

Vision & Utveckling anser att det är viktigt att det finns ett politiskt visions- och strategi-
arbete i kommunen och för att kunna ta långsiktiga, politiska beslut krävs det att tid och 
engagemang avsätts för strategiskt arbete. I skrivelsen föreslås att fullmäktige inte tillsätter 
beredningen Vision & Utveckling under kommande mandatperiod utan att kommunstyrelsen 
istället genomför ett par strategidagar per år. Vidare poängteras vikten av att tjänstemän är 
involverade i processen för att göra för- och efterarbete, samt implementera strategierna i hela 
organisationen.      

Under sammanträdet 
Catharina Åslund (M), ordförande i Vision & Utveckling redovisar beredningens skrivelse 
och föreslår tillsammans med ledamöterna i beredningen att kommunens visionsarbete bör 
fortskrida, men under andra former då deltagandet varit för lågt för att uppnå önskat resultat 
och syfte med beredningens arbete. 

Ledamöterna diskuterar vikten att kommunen fortsätter visionsarbetet i någon form. 
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Beslutsunderlag 
Skrivelse till kommunfullmäktige angående fullmäktigeberedningen Vision & Utveckling, 
Catharina Åslund (M) och Tomas Johansson (C), 2018-06-11     
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§ 30 Dnr 2018-000090  

Budgetramar 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Målet för resultatnivån för 2019 är 1,5 procent. 

- Tilldelad budgetram för 2019: 

Kommunstyrelsen                                                       44 494 000 kronor  

Bygg- och miljönämnden                                             1 660 000 kronor 

Utbildningsnämnden                                                130 723 000 kronor       

Socialnämnden                                                         129 991 000 kronor  

TOTALT                                                                   306 868 000 kronor   

- Nämnderna får i uppdrag att konsekvensbeskriva besparing utifrån ovan.       

Sammanfattning av ärendet 
Budgetramarna visar vilka ekonomiska ramar nämnderna har till sitt förfogande för att 
planera sin verksamhet inför kommande år. 

Förtroendevalda tillsammans med tjänstemän har på två dialogmöten, den 7 mars och 15 maj 
2018, diskuterat ramar och resultatnivå inför kommunens budget 2019 med två alternativa 
resultatnivåer om 1,0 och 1,5 procent.  
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Baserat på kommunens skatteintäkter och statsbidrag, blir fördelningen av nettokostnaderna 
för de olika verksamheterna följande:  

Alternativa budgetramar per nämnd 2019 

Resultatnivå 1,0 % 
(tkr) 

Åtgärder 
(tkr) 

1,5 % 
(tkr) 

Åtgärder 
(tkr) 

Kommunstyrelsen 44 734  453   44 494 650

Bygg- och miljönämnd 1 660 0     1 660 0

Utbildningsnämnden 131 419 1 286 130 723 2 000

Socialnämnden 130 686 1 278 129 991 2 000

Verksamheternas totala 
nettokostnader 

308 499 3 017 306 868 4 650

  

För att nå budget i balans med 1,0 procent i resultatnivå krävs åtgärder på motsvarande  
3,0 miljoner kronor.  

För att nå budget i balans med 1,5 procent i resultatnivå krävs åtgärder på motsvarande  
4,6 miljoner kronor.            

Under sammanträdet 
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius redovisar föreslagna ramar för 2019.  

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 71 
- Dialogdag om budget mellan förtroendevalda och tjänstemän i Essunga kommun,  
2018-05-15 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 71, Kommunstyrelsen, 2018-05-28 
- Tjänsteskrivelse, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-05-21       
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§ 31 Dnr 2018-000088  

Ekonomisk rapport 2018, tertial 1 med investeringsprognos 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna Essunga kommuns delårsrapport 2018, tertial 1 och lägga den till handlingarna.       

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

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

Kommunen visar ett resultat på 1,8 miljoner kronor per den 30 april 2018. Prognostiserat 
resultat för år 2018 visar 2,8 miljoner kronor (0,8 procent).   

Driftsredovisning, Tkr
Utfall jan-
april 2018 

(netto)

Prognos 
2018

(netto)

Budget
2018

(netto)

Tilläggs-
anslag

Budgetav
vikelse

Kommunfullmäktige -153 -399 -399 0 0

Revision -83 -534 -504 0 -30

Kommunstyrelse -14 813 -53 814 -53 565 -400 -249

Bygg- och miljönämnd -604 -1 799 -1 682 0 -117

Utbildningsnämnd -46 360 -135 611 -136 211 -1 000 600

Socialnämnd -41 842 -131 355 -127 005 0 -4 350

Summa nämnder -103 855 -323 512 -319 366 -1 400 -4 146

0

Skatter o generella statsbidrag 108 270 326 972 326 652 0 320

Finansnetto inkl internränta 1 791 4 694 4 694 0 0

Pensioner -4 377 -5 400 -5 400 0 0

0

Totalt 1 829 2 754 6 580 -1 400 -3 826  

 Tilläggsanslag (TA) beslutade på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-16: 
- Utökade kostnader för framtagande av detaljplaner 2018, § 16 
- Tilläggsanslag för förskolan i Främmestad, § 19     
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Under sammanträdet 
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius redovisar resultatet för 2018, tertial 1.  

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 72 
- Dialogdag om budget mellan förtroendevalda och tjänstemän i Essunga kommun,  
2018-05-15 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 58      

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 72, Kommunstyrelsen, 2018-05-28  
- Tjänsteskrivelse, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2018-05-18 
- Delårsrapport 2018, tertial 1, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2018-05-18        
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§ 32 Dnr 2018-000099  

Investeringar 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till reviderad investeringsbudget för 2018 utifrån reviderad prognos.        

Sammanfattning av ärendet 
En investeringsbudget är en ekonomisk handlingsplan för en investerings förväntade 
inkomster och utgifter. Ett förslag till reviderad investeringsbudget har tagits fram  
baserat på en ny lägesrapport gällande budgeterade investeringar 2018.  

De största avvikelserna avseende budget och plan för investeringar 2018 är:   

Prognos Investeringar 2018 exkl 
ombudgeteringar       

Projekt 
Redovisning 
jan-apr 2018 

Årsbudget 
Återstod 

av 
årsbudget 

Prognos 
Prognosticerad 

avvikelse 

Kommunhus 0 7 000,0 7 000,0 1 000,0 6 000,0
Campingplats lokaler 109,8 1 000,0 890,2 1 700,0 -700,0
Explateringskostnader 
bostadsområde 0 2 000,0 2 000,0 200,0 1 800,0
Ombyggnation av slöjdsalar 
Nossebro skola 23,6 6 000,0 5 976,4 500,0 5 500,0
Övrigt 1335,3 7 795,0 6 459,7 7 695,0 200,0
Summa 1468,7 23 795,0 22 326,3 11 095,0 12 800,0

     

Under sammanträdet 
Ekonomichef Eva-Lena Egsonius redovisar investeringsbudgeten för 2018 där det är 
budgeterat 23,8 miljoner kronor men endast prognostiserat en förbrukning av cirka  
11 miljoner kronor. Detta förklaras med att ombyggnation av vare sig kommunhuset eller  
slöjdsalarna på Nossebro skola inte har påbörjats.   

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 73  
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 59      
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Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 73, Kommunstyrelsen, 2018-05-28  
- Tjänsteskrivelse, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-05-21 
- Bruttolista på investeringsbehov 2018 av beslutade investeringar, kommunchef Lars 
Jerrestrand, 2018-04-24         
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§ 33 Dnr 2015-000210  

Kommunens ledningsorganisation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.    

Sammanfattning av ärendet 
Ledningsgruppen i Essunga kommun har gjort en analys av områden, ansvar och strukturer  
i den tjänstemannaorganisation som beslutades av kommunfullmäktige 2017-05-15, § 25. 
Detta för att förtydliga och förenkla vissa delar av strukturen; däribland kostnader för ny 
ledningsorganisation, beakta helhetsperspektivet för alla verksamheter och kommunala bolag, 
liksom samverkansaspekter med andra kommuner.  

Aktuella och långsiktiga behov har analyserats, vilket sammanställts i sex primära 
förändringsförslag:  
- Samlad administration i en ny struktur för ansvar, uppgifter och förslag på fördelning av 
arbetsuppgifter. 
- Ny struktur för ansvar av kommunala lokaler under Essunga Bostäder AB, som ger en 
samlad kommunal fastighetsförvaltning. 
- Ny kommungemensam bemanningsfunktion som HR-funktionen ansvarar för.   
- Placering och ansvar för kultur, fritid, bibliotek och vuxenutbildning under 
utbildningssektorn. 
- Placering och struktur för kost- och lokalvårdsverksamheterna där det finns kompetens och 
förståelse för dessa fackområden. Inledningsvis prioriteras lokalvårdsdelen med en förstudie 
för att eventuellt samordnas under Essunga Bostäder AB. 
- Placering och ansvar för arbetsmarknadsenheten (AME) och integrationsverksamheterna till 
social sektor. Den 1 januari 2018 implementerades en ny organisationsstruktur inom social 
sektor och en utföraravdelning för barn och vuxna skapades. Genom detta uppnås en 
enhetlighet för alla behov inom aktuella grupper med en samlad stödstruktur. 

Istället för tidigare föreslagna fyra sektorer (bildnings-, social-, service- samt planering- och 
utvecklingssektor) föreslås det nu bli två sektorer (utbildning- och social sektor). Härunder 
ska alla verksamheter samlas och på så sätt uppnå tydligare styrning, ledning och uppföljning 
liksom kostnadseffektivitet med endast två istället för fyra sektorchefer. All verksamhet 
kommer att bedrivas inom verksamhetssektorerna emedan stödjande insatser såsom 
administration och HR, levereras från kommunledningskontoret.          

Under sammanträdet 
Kommunchef Lars Jerrestrand presenterar förslag till en reviderad tjänstemannaorganisation.  
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Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Maria Radivoj (S) yrkar på återremiss med motiveringen: 

- Att risk- och konsekvensanalys ska göras för samtligt berörda verksamheter 
- Att resultatet av utredningsuppdraget till förhandlingsdelegationen, vad gäller 
fastighetsförvaltningen, redovisas innan beslut ska tas 
- Att steg 2 för analys inom VUX-AME-Integration ska kunna göras klart i sin helhet 
- Att utredning om tillhörighet vad gäller kosthantering ska redovisas innan beslut ska tas. 

Förslag på beslut under sammanträdet 
Kommunstyrelsens förslag 
Godkänna det reviderade förslaget avseende tjänstemannaorganisation  

Maria Radivoj (S)  
Yrkar på återremiss till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. 

Ajournering 
Daniel Andersson (M) yrkar på ajournering i fem minuter, vilket sker kl. 20:45–20:50. 

Beslutsgång 
När mötet återupptas yrkar kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) på 
återremiss. Vidare informerar Daniel Andersson (M) att en återremiss bör följas av ett 
extrainsatt sammanträde av kommunfullmäktige under sommaren för att inte försena 
implementeringen av en eventuell revidering av tjänstemannaorganisationen.  

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot återremiss och finner att kommun-
fullmäktige beslutar återremittera ärendet.  

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 70 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 57 
- Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 51 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11, § 44 
- Kommunstyrelsen 2018-03-28, § 44, punkt 7      

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 70, Kommunstyrelsen, 2018-05-28 
- Tjänsteskrivelse, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-05-18 
- Förslag revidering av ledningsorganisationen i Essunga kommun (version 3), kommunchef 
Lars Jerrestrand, 2018-05-13          
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§ 34 Dnr 2018-000040  

Beslut om åtgärder utifrån behov av LSS-boende 

Kommunfullmäktiges beslut 

Essunga Bostäder AB får i uppdrag att tillsammans med social sektor lösa behovet av 
servicelägenheter för LSS-boende.       

Sammanfattning av ärendet 
Behovet av utökat LSS-boende (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har 
tidigare framförts i olika sammanhang. I utkastet på ny översiktsplan framgår till exempel 
följande ”Antal personer med LSS-insatser ökar ständigt. Från att vara en kommun med få 
insatser är vi sedan en tid en kommun med många insatser framförallt för barn och ungdomar. 
På tre år har två LSS-boenden byggts upp (Torggatan och Eklövsgatan) men behov finns av 
ytterligare platser ---”. 

Socialnämnden har sedan tidigare identifierat behovet av ett serviceboende enligt LSS.   

Social sektor framför att för att säkerställa verksamhetsnytta och flexibilitet vid nybyggnation 
av lägenheter som ska inrymma serviceboende enligt LSS, behöver en kravspecifikation för 
boendet tas fram i samverkan med verksamheten. Vidare påpekas betydelsen av att verksam-
heten har en kontinuerlig dialog med entreprenören under hela processen. 

Ett serviceboende enligt LSS är i grunden vanliga lägenheter och kan med fördel kombineras 
med ordinärt boende i samma hus. Med genomtänkt planlösning, materialval och tekniska 
lösningar som underlättar för målgruppen funktionsnedsatta kan boendet möjliggöra en högre 
grad av självständighet hos den boende, bättre arbetsmiljö och en effektivare verksamhet. 
Samtidigt finns möjligheten att använda lägenheterna för ordinärt boende om behovet 
förändras.   

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 69 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 55 
- Kommunstyrelsen 2018-03-28, § 29 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-14, § 23 
- Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-13, § 37       

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 69, Kommunstyrelsen, 2018-05-28 
- Tjänsteskrivelse, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-05-02         
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§ 35 Dnr 2018-000094  

Folkhälsoplan 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna förslag till Folkhälsoplan 2019.           

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen upprättar varje år en folkhälsoplan med mål för att stärka hälsan i befolkningen, 
eller i en viss grupp, genom att arbeta preventivt genom folkbildning och förhindra smitt-
spridning eller ohälsosam livsstil med mera. Planen ger förutsättningar för att kunna arbeta 
främjande och förebyggande, exempelvis med att stärka förutsättningarna för att människor 
ska kunna ha så bra hälsa som möjligt. Detta genom att bland annat se till att det finns gott om 
lekplatser och bra miljö för barn och unga att röra sig inom. Folkhälsan omfattar alla aspekter 
av hälsa, såväl psykisk, social och fysisk.        

Under sammanträdet 
Maria Malmberg (C) informerar om målen i folkhälsoplanen.  

Ärendets gång 
- Folkhälsorådet 2018-05-14, § 12 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 62      

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 78, Kommunstyrelsen, 2018-05-28 
- Förslag Folkhälsoplan 2019, Folkhälsorådet, 2018-05-14    
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§ 36 Dnr 2018-000068  

Årsredovisning 2017, Essunga Bostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ta del av årsredovisningen 2017 för Essunga Bostäder AB och lägga till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 
För Essunga Bostäder AB är det årsstämman som fastställer årsredovisningen och beviljar 
ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige har utsett ett ombud som deltar på bolagets årsstämma. 

I publikationen Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, utgiven av 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), under kapitel bolagsstyrningsprinciper, punkt 6.1 
Information i årsredovisning eller bolagsstyrningsrapport kan följande utdrag läsas: 

De kommun- och landstingsägda bolagen skall i en särskild bolagsstyrningsrapport eller i 
årsredovisningen lämna följande information: 
(1) Om utvärdering av styrelsen och verkställande direktören genomförts. 
(2) Om styrelseledamöterna eller verkställande direktören har uppdrag, aktier, andelar eller 
andra intressen i företaget som bolaget har affärsförbindelser med eller som är verksamt i 
samma bransch som bolaget. 
(3) Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal 
sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens 
sammanträden. 
(4) Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av ägaren 
beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad och hur väl den fungerat 
under senaste räkenskapsåret. 
(5) Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 
(6) Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna. 
(7) Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen eller landstinget för att bereda 
kommun- eller landstingsfullmäktige tillfälle att ta ställning.  

Kommun- eller landstingsfullmäktige ska avgöra om rapporteringen och information  
ska ske i årsredovisningen eller i en särskild bolagsstyrningsrapport. Kommun- eller 
landstingsfullmäktiges beslut ska utformas som ett ägardirektiv.         

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 58 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11, § 48      
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Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 58, Kommunstyrelsen, 2018-04-23 
- Årsredovisning 2017, Essunga Bostäder AB      
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§ 37 Dnr 2018-000069  

Årsredovisning 2017, Stiftelsen Essunga Industrier 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Godkänna årsredovisningen 2017 för Stiftelsen Essunga Industrier och  
lägga till handlingarna. 

- De enskilda ledamöterna och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.   

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Essunga Industrier har till ändamål att inom Essunga kommun tillhandahålla lokaler 
för industriproduktion, handel och hantverk. Vidare ska stiftelsen aktivt arbeta för att skapa 
nya arbetstillfällen och verka för att bibehålla befintliga arbeten i kommunen. 

Stiftelsen är helägd av Essunga kommun. Enligt stiftelsens stadgar § 25 fastställda av 
kommunfullmäktige 1985-04-16, § 21, ska kommunfullmäktige bevilja eller vägra de 
enskilda ledamöterna och styrelsen ansvarsfrihet.        

Jäv 
På grund av jäv deltar inte de ledamöter i kommunfullmäktige som sitter i styrelsen  
för Stiftelsen Essunga Industrier i behandling och beslut i detta ärende. Detta inkluderar  
Fredrik Almgren (M), Maria Radivoj (S), Catharina Åslund (M), Ralph Lundell (KD) och 
Kenth Henningsson (S).  

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 59 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11, § 49      

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 59, Kommunstyrelsen, 2018-04-23 
- Årsredovisning 2017, Stiftelsen Essunga Industrier        
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§ 38 Dnr 2018-000070  

Årsredovisning 2017, Göliska IT 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Ta del av årsredovisningen 2017 för kommunalförbundet Göliska IT och  
lägga till handlingarna. 

- De enskilda ledamöterna och direktionen beviljas ansvarsfrihet.          

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen för Göliska IT 2017 har översänts för noterande.  

Göliska IT är ett kommunalförbund som ägs av kommunerna Lidköping, Skara, Götene, 
Essunga, Vara och Grästorp. En förbundsdirektion med representanter från samtliga 
ägarkommuner ingår i styrelsen. 

Göliska IT är helt intäktsfinansierat och utifrån en tjänstekatalog köper kommunerna  
IT-drift, support och olika tjänster åt sina verksamheter.          

Jäv 
På grund av jäv deltar inte kommunfullmäktiges ordförande Bengt Viktorsson (M) i 
behandling och beslut i detta ärende utan lämnar över klubban till vice ordförande  
Bengt-Göran Henningsson (S) för beslut. 

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 60 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11, § 50      

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 60, Kommunstyrelsen, 2018-04-23 
- Årsredovisning 2017, Göliska IT 
- Revisionsberättelse 2017, Revisorerna för Göliska IT, 2018-03-05 
- Granskningsrapport för verksamhetsåret 2017, Revisorerna för Göliska IT, 2018-03-05     
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§ 39 Dnr 2018-000080  

Årsredovisning 2017,  
Samordningsförbundet Västra Skaraborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Ta del av årsredovisningen 2017 för Samordningsförbundet Västra Skaraborg och  
lägga till handlingarna. 

- De enskilda ledamöterna och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.        

Sammanfattning av ärendet 
Essunga kommun ingår i ett samordningsförbund för finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra 
Götalandsregionen och kommunerna Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara. 

Samordningsförbundet Västra Skaraborg är ett kommunalförbund och varje deltagande 
kommuns fullmäktige ska notera årsredovisningen samt pröva frågan om ansvarsfrihet.           

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Elsy Östrand Lundberg (L) i behandling och beslut i detta ärende.  

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 61 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11, § 51      

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 61, Kommunstyrelsen, 2018-04-23 
- Årsredovisning 2017, Samordningsförbundet Västra Skaraborg, 2018-04-05 
- Revisionsberättelse 2017, Samordningsförbundet Västra Skaraborg, 2018-04-05 
- Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2017, revisor Anette Fagerholm PwC, 
2018-04-05 
- Hemställan om fortsatt ansvarsfrihet, Samordningsförbundet Västra Skaraborg, 2018-04-05   
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§ 40 Dnr 2018-000110  

Årsredovisning 2017 och prövning av  
ansvarsfrihet, Tolkförmedling Väst 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Godkänna årsredovisningen för Tolkförmedling Väst 2017. 

- Bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.        

Sammanfattning av ärendet 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolk- och översättnings-
förmedling till sina medlemmar. Samtliga medlemmar ska godkänna årsredovisningen och 
pröva frågan om ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna. 

Medlemmar i förbundet är Västra Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås, 
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, 
Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. En direktion med 
ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Verksamheten har varit i drift 
sedan den 1 april 2013 och har kontor på fem olika orter samt ett kansli med säte i Göteborg. 
Förbundets vision är att bidra till en ökad integration i samhället genom att erbjuda kvalitativa 
språktolktjänster. 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads kommun 
upprättat bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2017.        

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Daniel Andersson (M) och Gunilla Hermansson (KD) i behandling 
och beslut i detta ärende.  

Ärendets gång 
Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 80      

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 80, Kommunstyrelsen, 2018-05-28 
- Protokollsutdrag § 314, Tolkförmedling Väst, 2018-04-27 
- Årsredovisning 2017, Tolkförmedling Väst, 2018-04-27 
- Redovisning intern kontroll, Tolkförmedling Väst, 2018-05-28 
- Revisorernas bedömning av årsredovisningen 2017, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 
2018-05-02 
- Revisionsberättelse för år 2017, av fullmäktige utsedda revisorer, 2018-05-16             
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§ 41 Dnr 2018-000014  

Ny förbundsordning, Tolkförmedling Väst 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst enligt förslag daterat 2018-03-09.    

Sammanfattning av ärendet 
I och med nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 har Tolkförmedling Väst 
arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning efter att direktionen 2017-10-03, § 290 
beslutade att öppna upp för nya medlemmar.  

I den nya förbundsordningen föreslås bland annat att direktionen ges möjlighet att inrätta  
de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt sätt och de nya 
medlemmarna skrivs in i förbundsordningen. Utöver detta är det strukturella och redaktionella 
ändringar utifrån nuvarande organisation för att säkerställa att alla lagens krav på en förbunds-
ordning upprätthålls enligt den nya kommunallagen.   

Förslaget till förbundsordning har skickats ut till medlemskommunerna på samråd och 
behandlades av Essungas kommunfullmäktige 2018-02-26, § 5.   

Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2019-01-01.               

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 62 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11, § 52 
- Kommunfullmäktige 2018-02-26, § 5 
- Kommunstyrelsen 2018-02-07, § 12 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-15, § 12       

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 62, Kommunstyrelsen, 2018-04-23 
- Tjänsteutlåtande, förbundsdirektör Åsa Fröding, 2018-03-19 
- Protokollsutdrag § 307, Tolkförmedling Väst, 2018-03-09 
- Förslag ny förbundsförordning, Tolkförmedling Väst, 2018-03-09       
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§ 42 Dnr 2018-000113  

Revidering av stadgar för Riksbyggens kooperativa 
hyresrättsföreningen Essunga äldrebostäder (RKHF) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta reviderade stadgar för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Essunga 
äldrebostäder enligt förslag daterat 2018-04-19.       

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån vissa lagändringar har Riksbyggen tagit fram ett förslag till revidering av föreningens 
stadgar. Stadgarnas struktur har ny systematik för att bättre stämma överens med Riksbyggens 
normalstadgar för bostadsrättsföreningar. Bestämmelser har flyttats och delats upp och 
bestämmelser om samma ämne har samlats under gemensamma rubriker för att underlätta att 
hitta i stadgarna. Vidare har vissa språkliga ändringar gjorts. 

I förslaget ingår att namnet på föreningen ändras till Kooperativa hyresrättsföreningen 
Essunga äldrebostäder.  

För giltighet av beslut om stadgeändring krävs:  
- samma lydelse av stadgarna beslutas på två efter varandra följande stämmor för föreningen 
- minst 2/3-delar av de röstande röstar för att anta nya stadgarna.   
- de reviderade stadgarna godkänns av Essunga kommun respektive Riksbyggen.      

Ärendets gång 
Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 76      

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 76, Kommunstyrelsen, 2018-05-28 
- Tjänsteskrivelse, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-05-02 
- Förslag till reviderade stadgar för Kooperativa hyresrättsföreningen Essunga äldrebostäder, 
Riksbyggen, 2018-04-19 
- Översikt över de viktigaste ändringarna av stadgarna vid byte från äldre normalstadgar till 
version 2017:1 av normalstadgar för kooperativa hyresrättsföreningar, Riksbyggen,  
2017-02-08 
- Gällande stadgar för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Essunga äldrebostäder, 
Riksbyggen, 2016-12-20     

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(39) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 Dnr 2018-000015  

Revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta föreslagna revideringar i det gemensamma färdtjänstreglementet enligt förslag daterat 
2017-12-08.       

Sammanfattning av ärendet 
Den föreslagna revideringen utgår ifrån fokusområdena i Trafikförsörjningsprogrammet 
2016–2019 för färdtjänst och riksfärdtjänst i Skaraborg. Revideringen är föranledd av bland 
annat rättspraxis, anpassning till modernare biljettsystem, önskemål från handikapp-
organisationer med mera. 

Respektive kommun beslutar individuellt om färdtjänstreglemente. Kommunerna i Skaraborg 
har dock tidigare beslutat att anta ett gemensamt reglemente, som hanteras av Kollektivtrafik-
rådet Skaraborg (DKR). Kommunerna i V6-samarbetet har antagit förslaget daterat  
2017-12-08 efter diskussioner och dialoger med olika intresseorganisationer. 

Under ärendets gång har färdtjänsthandläggarna i de berörda kommunerna gemensamt enats 
om att ändra formuleringen i punkt 8, femte stycket. Från originalförslaget som löd ”Endast 
de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande får tas med det vill säga de 
hjälpmedel som krävs under färd” till att lyda ”--- för resans genomförande får tas med, 
exempelvis rollator eller rullstol”.  

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2018-02-07, § 13 för att ge de lokala 
handikapporganisationerna möjlighet att yttra sig om revideringarna i det föreslagna 
gemensamma färdtjänstreglementet. Följande yttranden har inkommit: 

Pensionärernas riksorganisation (PRO) Essunga-Nossebro 
Har inget att invända mot de föreslagna revideringarna  

Synskadades Riksförbund (SRF) Vara Essunga Grästorp 
Synpunkter: 
- resenärens ansvar att tillhandahålla egen bilbarnstol eller bilkudde 
- otydligheter huruvida nattaxan tagits bort eller inte 
- oklarheter kring de nuvarande två avgiftsfria månaderna per år  
- begränsningar i antal arbets- och utbildningsresor 

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR) Vara-Essunga 
Instämmer i synpunkterna framförda av den lokala SRF-föreningen.     
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Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 79 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 69, punkt 6 
- Kommunstyrelsen 2018-02-07, § 13 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-15, § 12        

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 79, Kommunstyrelsen, 2018-05-28 
- Pressinformation, Skaraborgs Kommunalförbund, 2018-04-25 
- Förslag till revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet, Skaraborgs Kollektivråd, 
2017-12-08 
- Yttrande, Pensionärernas riksorganisation (PRO) Essunga-Nossebro, 2018-05-21 
- Yttrande, Synskadades Riksförbund (SRF) Vara Essunga Grästorp, 2018-05-18  
- Yttrande genom protokoll, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR) Vara-Essunga, 
2018-05-17    
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§ 44 Dnr 2018-000098  

Markförsäljning av arrendetomt i Främmestad 1:52 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Försälja del av fastigheten Främmestad 1:52 om 559 m2 med villkor enligt 2018-04-13 
upprättat köpekontrakt och bifogad karta. 

- Ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i uppdrag att underteckna 
köpekontraktet.       

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren av Främmestad 10:02, Kristian Nielsen, har tillfrågat kommunen om att få 
förvärva del av grannfastigheten Främmestad 1:52 som kommunen är ägare till och är klassad 
som bostadsmark. Köparen har för närvarande ett arrendeavtal på tomten för trädgårdsända-
mål, som gäller till och med den 31 januari 2020 (dokid 12762) och kommer att upphöra vid 
ett eventuellt köp.         

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 81 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 63       

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 81, Kommunstyrelsen, 2018-05-28 
- Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman, 2018-05-02 
- Förslag köpekontrakt, samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman, 2018-05-02 
- Karta, GIS-konsult Maria Sahlén, 2018-05-14          
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§ 45 Dnr 2017-000171  

Försäljning del av tomt Essunga 16:17 till  
Essunga Hembygdsförening 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Försälja del av fastigheten Essunga 16:17 i Essunga Kyrkby, med villkor enligt upprättat 
köpekontrakt och karta daterad 2018-05-21. 

- Ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i uppdrag att underteckna 
köpekontraktet.   

- Den gällande detaljplanen biläggs i handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Essunga Hembygdsförening har framfört önskemål om att förvärva mark i anslutning till sin 
hembygdsgård, fastighet Essunga 16:54.        

Under sammanträdet 
Elsy Östrand Lundberg (L) påpekar att kartan i köpehandlingen inte stämmer överens med 
detaljplanen och önskar att detaljplanen ska finnas med i köpehandlingen.  

Tilläggsförslag på beslut under sammanträdet 
Elsy Östrand Lundberg (L) 
Bilägga den gällande detaljplanen i handlingarna 

Beslutsgång 
Ordförande framställer Elsy Östrand Lundberg (L) tilläggsförslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt tilläggsförslag. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 82      

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 82, Kommunstyrelsen, 2018-05-28 
- Tjänsteskrivelse, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-05-21 
- Förslag köpekontrakt Essunga 16:17, samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman,  
2018-05-21 
- Karta del av Essunga 16:17, GIS-konsult Maria Sahlén, 2018-05-21       
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§ 46 Dnr 2016-000192  

Översiktsplan Essunga kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna utställningshandling av Översiktsplan Essunga kommun 2018.             

Sammanfattning av ärendet 
Översiktsplanen (ÖP) är ett viktigt verktyg för en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen 
redovisar en helhetssyn på hur Essunga kommun ska verka för att vara en attraktiv och hållbar 
plats med bra förutsättningar till god livskvalitet, livsmiljö, boende- och fritidsmöjligheter 
samt ha ett framgångsrikt näringsliv. 

Översiktsplanen bör bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar 
såsom övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna 
intressen. Den ska hållas aktuell och spegla den politiska majoritetens uppfattning. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-24, § 51 att anta då upprättad samrådshandling för 
Översiktsplan 2017–2030. Kommunen tog till sig de yttrande som inkom under samråds- 
tiden maj till juni 2017 från bland annat länsstyrelsen och har sedan dess delvis omarbetat 
Översiktsplanen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-11, § 46 skicka utkastet till 
Översiktsplanen till alla förtroendevalda i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen  
för påseende och diskussion i partierna. Synpunkter inkom från Moderaterna (M), 
Centerpartiet (C), Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet de gröna (MP).  

Styrgruppen för Översiktsplanen gick igenom de inkomna synpunkterna på sitt sammanträde 
den 16 maj 2018. Styrgruppen består av kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson 
(M), kommunstyrelsens vice ordförande Niclas Eringsfors (S) och Barbro Gustafsson (M).      

Ärendets gång 
- 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 § 92, Kommunstyrelsen, 2018-05-28 
- Förslag utställningshandling, Tengbom AB, 2018-06-07 
- Yttrande, Centerpartiet (C), 2018-05-16 
- Yttrande, Socialdemokraterna (S), 2018-05-16 
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- Yttrande, Miljöpartiet de gröna (MP), 2018-05-16 
- Yttrande, Moderaterna (M), 2018-05-14       
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§ 47 Dnr 2018-000082  

Medborgarförslag om cykling utan ålder 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut.      

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.  

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.     

Beslutsunderlag 
Förslag, Privatperson, 2018-04-20    
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§ 48 Dnr 2018-000084  

Entledigande och fyllnadsval av ordinarie ledamot i 
valnämnden, Eleonora Johannesson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Eleonora Johannesson (M) begäran om entledigande från förtroendeuppdraget som  
ordinarie ledamot i valnämnden beviljas. 

 - Utse Sören Agham (oberoende) till ordinarie ledamot i valnämnden efter  
Eleonora Johannesson (M).  

Sammanfattning av ärendet 
Eleonora Johannesson (M) har lämnat in en begäran om entledigande från 
förtroendeuppdraget som ordinarie ledamot i valnämnden.      

Valberedningens förslag är att entlediga Eleonora Johannesson (M) samt utse Sören Agham 
(oberoende) till ersättare efter Eleonora Johannesson (M) i förtroendeuppdraget som ordinarie 
ledamot i valnämnden.  

Under sammanträdet 
Leif Avlskarl (M) valnämnden föreslår Sören Agham (oberoende) som ledamot i valnämnden.  

Beslutsunderlag 
- Nominering, Valberedningen, 2018-05-03 
- Begäran om entledigande, Eleonora Johannesson (M), 2018-04-19    
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§ 49 Dnr 2018-000115  

Godkännande av val av styrelseledamöter för två år till 
Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Essunga 
Äldrebostäder (RKHF) för perioden 2018–2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna val av styrelseledamöter för två år till Essunga kommuns representanter i 
Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Essunga Äldrebostäder: 

- Kommunchef Lars Jerrestrand att ersätta tidigare kommunchef Kjell Karlsson. 

- Chef social sektor Björn Franke att ersätta tidigare social- och utbildningschef  
Bosse Svensson.     

Sammanfattning av ärendet 
På Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Essunga Äldrebostäder (RKHF) årsmötet 
den 22 maj 2018, § o, valdes två nya representanter från Essunga kommun till ordinarie 
styrelseledamöter för två år. 

Valberedningen hade föreslagit att ny kommunchef Lars Jerrestrand skulle ersätta tidigare 
kommunchef Kjell Karlsson samt att ny chef social sektor Björn Franke skulle ersätta tidigare 
social- och utbildningschef Bosse Svensson. Årsstämman beslutade enligt valberedningens 
förslag.     

Beslutsunderlag 
 - Protokollsutdrag § o, Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Essunga Äldrebostäder, 
2018-05-22  
- Nominering, Valberedningen, 2018-05-21        
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§ 50 Dnr 2018-000027  

Delgivningar kommunfullmäktige 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisning av meddelanden inkomna 12 april till och med 18 juni 2018 som 
förtecknas i protokoll.       

Beslutsunderlag 
- Protokoll §§ 50–68, Kommunstyrelsen, 2018-04-23 

- Protokoll §§ 69–92, Kommunstyrelsen, 2018-05-28 

- Protokoll §§ 7–11, Vision & Utveckling, 2018-05-22 

- Protokoll årsstämma §§ a–s, Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening  
Essunga Äldrebostäder (RKHF), 2018-05-22 

- Verksamhetsberättelse Folkhälsa 2017, Folkhälsorådet, 2018-03-20 

- SKL:s sammanträdesplan för styrelsen 2019, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
2018-04-20 

- Hållberhetsredovisning 2017 (www.rikbyggen.se/hallbarhetsberattelse), Riksbyggen ,  
2018-05-14 

- Utdelning av informationsblad ’Förbered dig inför nämndemannavalet 2019’, 
Domstolsverket Sveriges Domstolar, 2018-06-07    

 


