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Sammanträdesdatum

Essunga kommun

2016-12-12

Kommunfullmäktige
Plats och tid
Deltagare

Nassebroskolans aula, kl. 18:30-19:30
Beslutande ledamöter, ersättare och övriga närvarande

Se närvarolista på sida 2

Justeringsmän Tomas Johansson (C) och Asima Velic' (V)
Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2016-12-16, kl. 15:00

§§ 97-105

Underskrifter
sekreterare
Kjell Karlsson

Ordförande

Justeringsmän
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Bengt Viktors~6n (M)
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Tomas Johansson (C) och Asima Velic' (V)

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

Instans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-12-12

Datum då anslaget sätts upp

2016-12-19

Datum då anslaget tas ned

2017-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
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Kommunfullmäktige

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Bengt Viktorsson (M), ordförande
Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordf.
Helene Mohr (C), 2:e vice ordf.
Daniel Andersson (M)
Maria Radivoj (S)
Nielas Eringsfors (S)
Tomas Johansson (C)
Marie-Louise Svensson (M)
Anita Persson (S)
Fredrik Almgren (M)
Kenth Henningsson (S)
Maria Malmberg (C)

Tjänstgörande
ersättare

Pernilla Jönsson (M)
Kerstin Johansson (S)
Tobias Wallin (M)

Övriga
närvarande
Ersättare

Anita Carlsson (C)
Jacob Johansson (V)

Tjänstemän

Kjell Karlsson, kommunchef
Pernilla Nilsson, kommunutvecklare, § 97

Övriga

Lars Sahlin, ordförande revisionen
Tore Karlsson, vice ordförande revisionen
Lars Jerrestrand, revisionen
Maria Andersson, revisionen
Ann-Marie Nilsson, revisionen

Justerandes sign
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Robert Hallin (S)
Pernilla Nilsson (M)
Mats Olsson (MP)
Barbro Gustafsson (M)
Asima Velic' (V)
Pia Fahlgren (C)
Elsy Lundberg östrand (L)
Jörgen Dimenäs (M)
Leif Aviskarl (M)
Conny Svensson (S)
Fredrik Karlsson (M)
Ralph Lundeli (KD)
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Kommunfullmäktige

§ 97

Dnr 2016-000168

Nossebra Marknad
Kommo.mfullmäktiges beslut
-50 procent extra i platsavgift för marknadsförsäljare som kommer till marknaden och inte
har bokat plats.
- Av gift för elektricitet:
230 volt/l Oampere
ingår i hyran
16 ampere
150 kronor exklusive moms/tillfälle
32 ampere
300 honor exldusive moms/tillfälle
Önskemål om elektricitet utöver dessa val ska uppges i god tid innan och avgiften beslutas av
kommunutvecklaren.
- Betalning och anmälning vid ankomst görs på angiven plats, marknadsinfonnationen.
-Öppettider Nassebro Marknad:
Januari- Oktober
kl. 08:00-13:00
Juni och Juli
Id. 08:00-16:00
Novemberjulmarknad
kl. 08:00-14:00
Marknadsförsäljarna ska erbjuda samtliga produkter till försäljning under marknadens
öppettider.
Ovanstående ändringar gäller från och med 2017-01-0 l.
SammanfaUning av ärendet
Marknadsgruppen har fått i uppdrag (Ksau 2016-09-19, § 94) att utvärdera Nassebro Marlenad
och presentera förslag till utveckling av marlenad en. Av den framtagna statistiken framgår
klart och tydligt att en effektivisering av rutiner med mera behöver ske. Som en bötjan på
detta föreslår marimadsgruppen ovanstående förändringar.

Marknadsgruppen kommer även att titta vidare på annan utveckling av marknaden så som till
exempel:
-Locka nya marlenadsförsälj are.
- Utöka produktutbudet
- Temamarlmader.
- Engagera och locka etablerade företag.
studiebesök har genomförts och en enkätundersölming pågår för att få en samlad bild av vad
som efterfrågas och förhoppningsvis inspiration till nytänkande.
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Kommunfullmäktige

Fortsättning § 97

Marknadsgruppen kommer framöver presentera fler förslag på utvecklande förändringar
gällande Nassebro Marknad.
Under sammanträdet
Kommunutvecklare Pernilla Nilsson presenterar statistik över Nassebro marlenad så som
intäkter, utgifter och antalet marknadsförsäljare med mera.

Daniel Andersson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Pernilla Nilsson (M) deltar inte i beslutet.
Ärendets gång
-Kommunstyrelsen 2016-11-28, § 146
-Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14, § 118
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-19, § 94
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, kommunutvecklare Pernilla Nilsson, 2016-11-14
- Statistik, kommunutvecklare Pernilla Nilsson
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§ 98

Dnr 2015-000212

Revidering av föreningsbidrag
Kommunfullmäktiges beslut
- Anta förslag till reviderade Bestämmelser för kommunala bidrag till organisationer inom
ansvarsområdena kultur och fritid (2016-11-09), att gälla från och med l januari 2017.
-Ändra namnet från "Investeringsbidrag" till "Bidrag till kostnadskrävande projekt".
Sammanfattning av ärendet
Kommunen arbetar fmilöpande för att förbättra rutinerna när det gäller föreningars möjlighet
att söka föreningsbidrag.
Ett av våra bidrag, investeringsbidraget, har under 2016 använts på ett annorlunda sätt än
tidigare. Detta har gett upphov till att reglerna för bidraget behöver ses över och revideras.
Ärendets gång
-Kommunstyrelsen 2016-11-28, § 146
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14, § 121
Beslutsunderlag
Förslag till revidering av Bestämmelser för kmmnunala bidrag till organisationer inom
ansvarsmmådena kultur och fritid, administrativ chefPia Jacobsson, 2016-11-09
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§ 99

Dnr 2016-000167

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Kommunfullmäktiges beslut
Anta Riktlinjer för bostadsförsö1jning, enligt förslaget 2016-11-11

Sammanfattning av ärendet
Målet med Riktlinjer för bostadsförsäljning är att skapa en långsiktigt hållbar bostadsförsäljning. Syftet med Riktlinjer för bostadsförsäljning är att tydliggöra Essunga kommuns
bostadspolitik samt att redogöra för hur prioriteringar och åtgärder ska bidra till en förbättrad
bostadsförsäljning i kommunen.
Under sammanträdet
KommunchefKjell Karlsson informerar om bakgrund, planer och strategier gällande
framtagna Riktlinjer för bostadsförsö1jning.
Ärendets gång
-Kommunstyrelsen 2016-11-28, § 149
-Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14, § 122
Beslutsunderlag
- Samrådsredogörelse, samhällsplanerare Anita Holmer Persson, 2016-11-11
- Tjänsteskrivelse, samhällsplanerare Anita Holmer Persson, 2016-11-11
-Förslag Riktlinjer för bostadsförsäljning med underlag och kartor, samhällsplanerare
Anita Holmer Persson, 2016-11-11
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§ 100

Dnr 2016-000191

styrdokument för krisberedskap
Kommunfullmäktiges beslut
Anta upprättat förslag till styrdokument for krisberedskap i Essunga kommun (2016-11-03).

Sammanfattning av ärendet
Vmje ny mandatperiod ska kommunen besluta om planer för krishantering. Planerna upprättas
utefter direktiv från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges
kommuner och landsting (SKL) samt Länsstyrelsen i Västra Götaland.
På grund av vakant säkerhetssamordnartjänst så upprättades inte något styrdokument i bö1jan
av mandatperioden. Länsstyrelsen har uppmärksammat bristen och fått information om att ett
styrdokument kommer upprättas före årsskiftet 2016/2017.
styrdokumentet för krisberedskap ska innehålla:
-Beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att
reducera eller eliminera risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt
bedriva samhällsviktig verksamhet.
- Beskrivning av hur kommunen avser fullgöra åtaganden som beskrivs i överenskommelsen,
samt hur ersättningen ska användas.
- Övnings- och utbildningsplan för mandatperioden.
- Plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.

Ärendets gång
-Kommunstyrelsen 2016-11-28, § 150
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14, § 123
Beslutsunderlag
Förslag på styrdokument för krisberedskap, säkerhetssamordnare Ingegerd Andreasson,
2016-11-03
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§ 101

Dnr 2016-000194

Ledningsplan vid extraordinär händelse
Kommunfullmäktiges beslut
Anta upprättat förslag till Ledningsplan vid extraordinär händelse (20 16-11-03 ).

Sammanfattning av ärendet
V mje ny mandatperiod ska kommunen besluta om planer för krishantering. Planerna upprättas
utefter direktiv från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges
kommuner och landsting (SKL) samt Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Essunga kommun har en ledningsplan vid extraordinär händelse som beslutades 2012. På
grund av vakant säkerhetssamordnartjänst så uppdaterades inte ledningsplanen i bötjan av
innevarande mandatperiod. I samband med att styrdokument för krisberedskap upprättats så
uppdateras ledningsplanen samtidigt.
Ledningsplanen innehåller riktlinjer för kommunens krisorganisation och har till syfte att
samordna de kommunala ledningsinsatserna så att ett välorganiserat, informativt och effektivt
arbete kan utföras.
Uppdateringar som gjorts i ledningsplanen grundas på erfarenheter från den övnings- och
utbildningsverksamhet som utförts.

Ärendets gång
-Kommunstyrelsen 2016-11-28, § 151
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14, § 124
Beslutsunderlag
Förslag på Ledningsplan vid extraordinär händelse, säkerhetssamordnare Ingegerd
Andreasson, 2016-11-03
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§ 102

Dnr 2016-000207

Entledigande av ersättare i kommunstyrelsen, Curt
Lindberg (L)
Kommunfullmäktiges beslut
Curt Lindbergs (L) begäran om entledigande från förtroendeuppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen beviljas.
Sammanfattning av ärendet
Curt Lindberg (L) har inkommit med en begäran om entledigande från fötiroendeuppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Begäran, Curt Lindberg (L), 2016-11-24

Justerandes sign
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§ 103

Dnr 2016-000208

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Curt
Lindberg (L)
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Elsy Lundberg Östrand (L) till ersättare i kornmunstyrelsen efter Curt Lindberg (L).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige 2016-12-12, § 102 beviljade Curt Lindberg (L) entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Liberalerna nominerar Elsy Lundberg Östrand (L) att även efterträda Cmi Lindberg (L) som
ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Nominering, Liberalerna, 2016-11-17
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§ 104

Dnr 2016-000209

Entledigande av ersättare i valnämnden, Ove Yvestål {L)
Kommunfullmäktiges beslut
Ove Yveståls (L) begäran om entledigande från förtroendeuppdraget som ersättare i
valnämnden beviljas.
Sammanfattning av ärendet
Ove Yvestål (L) har inkommit med en begäran om entledigande från förtroendeuppdraget
som ersättare i valnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran, Ove Yvestål (L), 2016-11-29
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§ 105

Dnr 2016-000020

Delgivningar kommunfullmäktige 2016
-Protokoll, kommunstyrelsen, 2016-11-28
-Tryckt version av Essunga kommuns Verksamhetsplan med budget 2017-2019.
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§ 106

Dnr 2016-000213

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden efter Ove Yvestål (L)
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Laila Strandberg (L) till ersättare i valnämnden efter Ove Yvestål (L).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige 2016-12-12, § l 04 beviljade Ove Yvestål (L) entledigande från
uppdraget som ersättare i valnämnden.
Liberalerna nominerar Laila Strandberg (L) att även efte1iräda Ove Yvestål (L) som ersättare i
valnämnden.

Under sammanträdet
Kommunfullmäktige beslutar ta upp ärendet trots att det inte kungj01is.
Beslutsunderlag
Nominering, Liberalerna, 2016-12-05
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§ 107

Dnr 2016-000214

Motion om familjecentral
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att motionen får ställas och överlämnar ärendet för beredning
till kommunstyrelseförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet via Maria Malmberg (C) yrkar på att kommunen ska se över möjligheter till att
öppna en familjecentral samt budget för dem1a verksamhet. Detta för att skapa en mötesplats i
kommunen där föräldrar och barn kan träffas och utbyta erfarenheter samt få närhet till olika
stödjande kompetenser.
Under sammanträdet
Kommunfullmäktige beslutar ta upp ärendet trots att det inte kungjorts.
Beslutsunderlag
Motion, Maria Malmberg (C), 2016-12-12
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