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Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

§59 Dnr 2016-000103 

Tolkförmedling Väst årsredovisning 2015 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

- Godkänna årsredovisningen för Tolkförmedling Väst 2015. 

- De enskilda ledamöterna och direktionen beviljas ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och 
översättningsservice. Samtliga medlemmar ska godkänna årsredovisningen och pröva frågan 
om ansvarsfrihet för direktionen. 

Beslutsunderlag 
- Årsredovisning 2015, Tolkförmedling Väst 
-Redovisning av internkontroll2015, Tolkförmedling Väst 
-Revisionsberättelse 2015, Tolkförmedling Väst 
- PM, P wC, 2016-04-15 
-Protokollsutdrag§ 227, Tolkförmedling Väst, 2016-04-15 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

§ 60 Dnr 2016-000094 

stiftelsen Essunga Industriers årsredovisning 2015 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

- Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Essunga Industrier 2015. 

- De enskilda ledamöterna och styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen har till ändamål att inom Essunga kommun förvärva fastigheter eller tomträtter till 
tomter i syfte att därpå uppföra och förvalta industri-, hantverks- och affårsbyggnader. 

Stiftelsen är helägd av Essunga kommun. 

Under sammanträdet 
KonununchefKjell Karlsson föredrar ärendet. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-16, § 50 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2015, Stiftelsen Essunga Industrier 

Justerandes sign 

l ~U\ l 

Sida 

5(28) 



~~ 

Essunga kommun 

§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2016-000095 

Essunga kommunsIT-bokslut 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Ta del av Essunga kommuns !T-bokslut 2015. 

Sammanfattning av ärendet 
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I bokslutet redogörs för viktiga nyckeltal kopplade till IT -användning, kvalite och 
tillgänglighet för de tjänster som levereras samt de kostnader som !T-användningen genererar. 

Under sammanträdet 
!T-strateg Kristina Rudolfson går igenom Essunga kommuns !T-bokslut för 2015, och svarar 
på frågor från ledamöterna. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-16, § 51 

Beslutsunderlag 
!T-bokslut 2015, !T-strateg Kristina Rudolfsson 
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Essunga kommun 

§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

D nr 2016-000100 

Äskande om utökad budgetram för revisionen 

Kommunstyrelsens beslut 

Överlämna ärendet till budgetberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorernas verksamhet har under de senare åren påverkats av de ökade kraven på 
revisionens omfattning och i1mehåll från lagstiftarens sida, samt köp av tjänster för 
revision. Med anledning av detta äskar revisionen om utökad budgetram. 

Under sammanträdet 
Kommunfullmäktiges ordförande Bengt Viktorsson (M) informerar om hur 
kommunfullmäktiges presidie ställer sig till revisionens äskande. 

Beslutsunderlag 
Shivelse, revisionen, 2016-05-13 

Sida 

7(28) 



~ 
Essunga kommun 

§ 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2016-000036 

Redovisning av synpunkter 2016, tertial 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen över synpunkter tertial1, 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
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En sammanställning av hanterade synpunkter skall redovisas tre gånger per år. 
Sammanställningen ska visa antal inkomna synpunkter, vilken karaktär synpunkten har, samt 
vilka åtgärder som är vidtagna. 

Beslutsunderlag 
- Redovisning, förvaltningssekreterare Susanne Engdahl, 2016-05-18 
- Rapport över verkställande av tidigare inkomna synpunkter, förvaltningssekreterare 
Susanne Engdahl, 2016-05-18 



Essunga kommun 

§ 64 

Delårsrapport, tertial 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2016-000027 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna delårsrapport för första tertialet 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
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En sammanställning av kommunens räkenskaper för en period som inte motsvarar ett helt 
räkenskapsår. En delårsrapport är en förenldad resultaträkning och är av mindre omfattning än 
en årsredovisning. 

Under sammanträdet 
EkonomichefEva-Lena Egsonius går igenom delårsrapport tertial l för samtliga verksamheter 
utom konununstyrelsen som kommunchef Kjell Karlsson går igenom. 

Beslutsunderlag 
- Delårsrapport tertial l, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2016-05-23 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

§ 65 Dn r 2016-000029 

Budgetramar 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Anta budgetramar 2017 enligt förslaget daterat 2016-05-30. 

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

Under sammanträdet 
EkonomichefEva-Lena Egsonius går igenom såväl förslag på budgetramar 2017 som 
framtagen prognos, samt informerar om kommande lagändringar gällande redovisning. 

Några mindre justeringar genomförs i framlagt förslag. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-16, § 53 

Beslutsunderlag 
-Förslag på budgetramar 2017, ekonomichefEva-Lena Egsonius, 2016-05-30 
-Prognos, ekonomichefEva-Lena Egsonius, 2016-05-30 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

§ 66 Dnr 2016-000101 

Taxor och målgrupp för arbetsmarknadsenheten (AME) 

Kommunstyrelsens beslut 

Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av gällande taxor och regler. 

Sammanfattning av ärendet 
AME-center är kommunens sysselsättningscentrum. 
Arbetsmarknadsenhetens mål och syfte är att ge personer, som inte kommit in eller förlorat 
kontakten med arbetslivet, meningsfullt arbete, praktik eller utbildning samt erbjuda stöd som 
ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. 

Inom enheten finns 13 verksamheter: Monteringsavdelning, Retrobutiken Retropol, 
Städgruppen, Systugan, Servicegruppen, Fixartjänst, Rekonden, Snickeri, Cykel och 
verkstadsgrupp, Marknadsgrupp, Administrativ grupp, Postservice samt Kök och 
restaurangav delning. 

Arbetsmarknadsenhetens nu gällande prissättning och regler beslutades av kommun
fullmäktige 2011-12-12, § l 07 och bör ses över. 

Under sammanträdet 
Chef för arbetsmarknadsenheten Marie Thunö och administratör på arbetsmarknadsenheten 
Berit Kulin informerar kommunstyrelsen om hur verksamheten fungerar i dagsläget. 

Målgrupp, taxor och marknaden i övrigt diskuteras. 

l ""'"''b"''""'' 
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Essunga kommun 

§ 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2016-000104 

Förändring av borgensram för Essunga Bostäder AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

- Essunga Bostäder AB beviljas byggstartsbeslut för nyproduktion av punkthus på kvarteret 
Violen i Nossebro. 

- Essunga Bostäder AB beviljas kommunal borgen, på 48 miljoner kronor för aktuell 
nyproduktion av punkthus på kvarteret Violen. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23, § 80 upphävs. 

Sammanfattning av ärendet 
Under kvmtall i år har Essunga Bostäder AB genomfö1i upphandling på ett ny
producerat punkthus i enlighet med tidigare beslut av ägaren. Det upphandlade 
punkthuset har 6 våningsplan med 24 lägenheter och är placerat på kvarteret Violen 
i Nossebro. 

Efter analys av anbudet kan Essunga Bostäder AB konstatera att anbudspris och 
byggherrekostnader överstiger det idag beviljade kommunala borgensåtagande 
(37 mkr) beslutat av kommunfullmäktige 2015-11 -23 , § 80. 
Den totala produktionskostnaden för nyproduktion av punkthuset inklusive moms och 
bygghe1Tekostnader är beräknad till 48 mh. 

Essunga Bostäder AB äskar ett nytt kommunalt borgensåtagande på ytterligare Il miljoner 
honor, det vill säga totalt 48 miljoner honor för att kunna genomföra ovan redovisad 
nyproduktion. 
Essunga Bostäder AB begär att tidigare beslut på kommunalt borgensåtagande som är fattat 
av kommunfullmäktige för ovanstående produktion upphävs. 

Sida 
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Essunga Bostäder AB ansöker om byggstartsbeslut för aktuellt punkthus på kvarteret Violen i 
Nossebro. 

Om kommunfullmäktige beslutar godkä1ma detta borgensåtagande på 48 miljoner honor har 
Essunga kommun borgensförbindelser på totalt 127 339 499luonor till Essunga Bostäder AB. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 44, Essunga Bostäder AB, 2016-05-17 
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Essunga kommun 

§ 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

D nr 2016-000102 

Taxor för tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Fastställa taxor för tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel enligt förslag 
daterat 2016-01-29 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer och taxor för detaljhandel med tobaksvaror, folköl och vissa receptfria läkemedel 
har tagits fram inom KAS (Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg). 

I Essunga kommun är det socialnämnden som ansvarar för tillsyn över detaljhandel med 
folköl och tobak, samt kontroll av receptfria läkemedel. Kommunens tillståndshandläggare 
jobbar med att se till att information om lagar som reglerar dessa varugrupper finns , samt 
kontrollera att lagarna efterföljs . 

Under sammanträdet 

Sida 
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Kommunstyrelsen begär följande information på kommunfullmäktiges sammanträde 
2016-06-20: storleken på taxorna före föreslagen höjning, uppgift på hur ofta tillsyn görs och 
vad som ingår i tillsynskostnaden. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 16, socialnämnden, 2016-05-12 
-Förslag på taxor för tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel, alkoholhandläggare 
Anders Ferrer och Maria Nilsson, 2016-01-29 

l U tdcege '-"Y'ka"de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

§ 69 Dnr 2016-000099 

Maxtaxa äldreomsorgen 201 6 

Kom munstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Maximal avgift i äldreomsorgen från och med 2016-07-01 höjs till l 991 kronor per månad. 

Sammanfattning av ärendet 
2016-07-01 träder en förändring i socialtjänstlagen 8 kap. 5 § i kraft. Detta innebär att 
maxtaxan för äldreomsorgen per månad höjs från 0,48 gånger prisbasbeloppet dividerat 
med 12 till 0,5392 gånger prisbasbeloppet dividerat med 12. Samtidigt som detta sker 
minskar staten sina anslag till kommunerna i systemet för kommunalekonomisk utjämning 
med summa som beräknas motsvara de ökade intäkterna. 

Nuvarande lagstiftning innebär att avgiften 2016 är max l 772lcronor per månad. Det är 
fritt för kommuner att ta ut alternativt avstå från en högre avgift upp till det nya taket 
l 991 kronor per månad. Från verksamheten menar vi att det med tanke på det minskade 
statsbidraget är rimligt att göra en justering av vår taxa. 

Förvaltningschef Bosse Svensson 

Under sammanträdet 
Kommunstyrelsen begär information, på konmmnfullmäktiges sammanträde 
2016-06-20, om vad som ingår i maxtaxan och vilka kostnader för den enskilde 
som tillkommer. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09, § 60 

Beslutsunderlag 
-Uträkning, förvaltningschefBasse Svensson, 2016-03-08 
-Information, Sveriges Kommuner och Landsting, 2016-03 -08 

Justerandes sign 
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Essunga kommun 

§ 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2016-000093 

Övergripande mål för mandatperioden 2017-2019 
samt nedbrutna mål 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Fastställa de övergripande målen 2017-2019 samt nedbrutna mål för 2017, 
enligt förslag daterat 2016-05-10. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år sätter kommunfullmäktige mål för kommande år. Dessa mål bryts sedan ner i 
nämndsmål som därefter leder till handlingsplaner för kommunens olika verksamheter. 
Kommunens vision och målområden ligger till grund föt; de mål som sätts. 

Ett projekt med att se över kommunens vision och målområden har genomförts under 
2016-2017, detta projekt har lett till en förändring av vision och målområden. 

Kommunfullmäktige 2015-12-14, § l 05 fastställde Essunga kommuns vision och värdeord. 
Kommunens vision 
Närhet skapar meningsfulla möten där människor engageras och utvecklas. 
Kommunens värdeord 
Äkta, Välkomnande, Engagerande och Nyfikna (Ä VEN) 

Under sammanträdet 
Vice ordförande i fullmäktigeberedningen Vision & Utveckling Maria Malmberg (C) 
presenterar förslag till övergripande mål för mandatperioden 2017-2019 
samt nedbrutna mål 2017. 

Ärendets gång 
Konununstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09, § 52 

Beslutsunderlag 
-Förslag, Vision & Utveckling, 2016-05-10 
-Underlag, Vision & Utveckling, 2016-05-10 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

§ 71 Dnr 2016-000092 

Samordnad säkerhetssamordnarfunktion i kommunerna 
Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

- Räddningsnämnden Västra Skaraborg inrättar en gemensam säkerhetssamordnarfunktion 
och övertar arbetet med säkerhetssamordningen från och med 2016-07-0 l. 

- Den gemensamma säkerhetssamordnarfunktionen finansieras genom överföring av 
det statliga bidraget 2:4 för krisberedskap från kommunen till Räddningstjänsten Västra 
Skaraborg. 

- Anta nytt avtal och reglemente för Räddningstjänsten Västra Skaraborg, daterade 
2016-05-04. 

Sammanfattning av ärendet 
Många av de risker som tas upp i kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser omfattar större 
onu·åden än en enskild kommun och förutsätter således en hög grad av mellankommunal 
samverkan. Med detta som utgångspunkt finns det ett antal fördelar med att samordna 
krishanteringen för räddningsnämndens medlemskommuner. 

Under sammanträdet 

Sida 
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KommunchefKjell Karlsson informerar om tidigare, nuvarande och planerat framtida arbete 
inom säkerhetssamordning och krisberedskap. 

Ärendets gång 
Konununstyrelsens arbetsutskott 2016-05-16, §55 

Beslutsunderlag 
-Förslag på nytt avtal, Räddningsnämnden Västra Skaraborg, 2016-05-04 
-Förslag på nytt reglemente, Räddningsnämnden Västra Skaraborg, 2016-05-04 
- Protokollsutdrag § 11, Räddningsnämnden Västra Skaraborg, 2016-04-14 
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Sida 

~! 
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Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

§ 72 Dnr 2016-000097 

Detaljplan Strandgatan 

Kommunstyrelsens beslut 

I nuläget genomförs ingen ändring i detaljplan Strandgatan 

Sammanfattning av ärendet 
De boende på tomterna Braxen 4 och Braxen 5 önskar utöka sina tomter genom att atTendera 
5-6 meter mot Nossan. 

I gällande detaljplan från 2008-01-09 är tomterna förhållandevis små och markområdet mot 
Nossan är allmän mark. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-16, §58 
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Essunga kommun 

§ 73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2016-000057 

Sida 
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Motion angående information om kvinno- och mansjourer i 
kommunens högstadieskola 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Motionen anses besvarad utifrån tjänsteskrivelsen från rektor Tina Ljungsberg. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av det ökade antalet anmälda brott där ofta såväl offer som förövare är 
ungdomar har Sverigedemokraterna (SD) i Essunga genom Carolina Fischer Fors inkommit 
med en motion där de föreslår kommunfullmäktige i Essunga kommun att ge lämplig nämnd i 
uppdrag att: 
-Utreda förutsättningarna, möjligheterna och kostnaderna för att få kvinna- och mansjourer 
att besöka kommunens högstadieskola och informera om sin verksamhet. 
-Utreda om det sedan tidigare finns liknande projekt som man kan dra erfarenhet av. 

Kommunfullmäktige 2016-02-22, § 9 beslutade överlämna ärendet för beredning till 
utbildningsnämnden. 

Rektor Tina Ljungsberg anser att skolan ska avgöra vilka studiebesök och informationer som 
ska anordnas och hänvisar i sin tjänsteskrivelse till att skolan utgår från gällande lagar, 
styrdokument, systematiskt och långsiktigt trygghetsarbete samt aktuella nulägesanalyser. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-16, §57 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 8, utbildningsnämnden, 2016-04-11 
- Tjänsteskrivelse, rektor Tina Ljungs berg, 2016-04-11 
-Motion, Carolina Fischer Fors (SD), 2016-02-07 

Justerandes sign 
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Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

§ 74 Dnr 2014-000143 

Motion om informationstavlor i kommunen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

-Ge AME i uppdrag att sköta om och rensa anslagstavlan på Fontäntorget 

- Med detta beslut anses motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Pernilla Nilsson (M) har lämnat en motion om informationstavlor i kommunen där bland 
mmat nya och fler informationstavlor i kommunen föreslås . 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-20, § l 05 beslutade att remittera ärendet till 
tekniska enheten för yttrande. 

Kommunstyrelsen 2015-09-28, § 107 beslutade begära yttrande från arbetsmarknadsenheten 
angående skötsel av informationstavlan på Fontäntorget samt yttrande från föreningsrådet 
angående utformning och skötsel av informationstavlan på Fontäntorget och övriga 
informationstavlor i kommunen. 

Föreningsrådet (administrativ chef Pia Jacobsson) 
Kommunen har en anslagstavla avsedd för allmänheten, och den finns på Fontäntorget 

Frågan har skickats vidare till föreningsrådet utan någon respons. Min bedömning är att 
föreningarna i kommunen har tillräckligt att göra med sin löpande verksamhet, och att 
intresset för att upprätthålla ordningen på en allmän anslagstavla därför är klent. 

19(28) 

Jag bedömer dock att behovet av den allmänna anslagstavla som finns på Fontäntorget är 
fmisatt stort, i vmje fall för några av kmmnunens föreningar. Förslaget att AME framöver ska 
ta på sig ansvaret och rensa på anslagstavlan några gånger om året tycker jag därför är bra. 

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-16, § 56 
-Kommunstyrelsen 2015-09-28, § 107 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-14, § 93 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-20, § l 05 
- Konununfullmäktige 2014-09-22, § 70 
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Essunga kommun 

Fortsättning§ 74 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

- Samhällsbyggnadsenhetens yttrande, samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman, 
2015-08-21 
-Motion, Pernilla Nilsson (M), 2014-09-22 
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§ 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2016-000116 

Remiss av förslag till valkretsindelning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erima gällande förslag till valkretsindelning för val till 
regionfullmäktige (landstingsfullmäktige ). 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 
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Genom en ändring av vallagen är vatj e landsting från och med l j anum·i 2015 en enda valkrets 
vid val tilllandstingsfullmäktige, om inte fullmäktige beslutar att dela in landstinget i två 
eller flera valkretsar. 

Ett förslag på valkretsindelning har tagits fram av Regionstyrelsen i Västra Götaland och 
remitterats till kommunerna för yttrande senast 30 augusti 2016. 

Beslutsunderlag 
- V allu-etsar 2014 
-Protokollsutdrag§ 122 och förslag, regionstyrelsen, 2016-04-26 

Justerandes sign 
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Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

§ 76 Dn r 2016-00011 O 

Entledigande av ordförande i förhandlingsdelegationen -
Tomas Johansson (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

Tomas Johanssons (C) begäran om entledigande från och med 2016-08-01 beviljas. 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 
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Tomas Johansson (C) har inkommit med en begäran om entledigande från förtroende
uppdraget som ledamot och ordförande i förhandlingsdelegationen från och med 2016-08-0 l. 

Beslutsunderlag 
Begäran, Tomas Johansson (C), 2016-05-23 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

§ 77 Dnr 2016-000112 

Entledigande av ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott - Maria Malmberg (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

Maria Malmbergs (C) begäran om entledigande från och med 2016-08-0 l beviljas. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Malmberg (C) har inkommit med en begäran om entledigande från förtroende
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 20 16-08-0 l. 

Beslutsunderlag 
Begäran, Maria Malmberg (C), 2016-05-23 
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§ 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2016-000111 

Sida 

24(28) 

Fyllnadsval av ordförande i förhandlingsdelegationen efter 
Tomas Johansson (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

Maria Malmberg (C) utses som ordinarie ledamot och ordförande i förhandlingsdelegationen, 
från och med 2016-08-01, efter Tornas Johansson (C). 

Sammanfattning av ärendet 
Tomas Johansson (C) entledigades från förtroendeuppdraget som ledamot och ordförande i 
förhandlingsdelegationen från och med 2016-08-01 av kommunstyrelsen§ 76. Norninerad att 
utses till efterträdare är Maria Malmberg (C). 

Beslutsunderlag 
Nominering, Centerpartiet via valberedningen, 2016-05-23 
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§ 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2016-000113 
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Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
efter Maria Malmberg (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

Tomas Johansson (C) utses som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, från och med 
2016-08-01, efter Maria Malmberg (C). 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Malmberg (C) entledigades från förtroendeuppdraget som ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott från och med 2016-08-01 av kommunstyrelsen§ 77. Nominerad att utses till 
efterträdare är Tomas Johansson (C). 

Beslutsunderlag 
Nominering, Centerpartiet via valberedningen, 2016-05-23 

Justerandes sign l Uldrng' bo' tyOOmde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 
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§ 80 Dnr 2016-000008 

Information 2016 

- Entreprenör Nossebro bad & camping 

Avtal är nu tecknat med vinnande anbudsgivare vid upphandlingen. 

- Kommunens framtida organisation 

KommunchefKjell Karlsson informerar om hur förslag till framtida organisation i kommunen 
håller på att tas fram och hur det i stora drag troligtvis kommer att se ut. 

-Motion angående torget stureplan i Nossebro (Dnr 2013-000183) 

Samhällsbyggnadsenheten har inkommit med ett yttrande i ärendet. 

-Trafikplan 2017 

Nielas Eringsfors (S) informerar om trafikplan 2017 och vilka förändringar detta innebär för 
Essunga kommuns kollektivtrafik. 

- Överförmyndare 

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) och Barbro Gustafsson (M) informerar 
om ett möte de haft med överförmyndaren i Lidköping. 

- Småkom 

Ordförande Daniel Andersson (M) och Maria Malmberg (C) informerar om sitt deltagande på 
Småkoms konferens. 
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§ 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2016-000022 

Delegation kommunstyrelsen 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkä1ma redovisningen över delegationsbeslut 

Sammanfattn ing av ärendet 
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Ett delegationsbeslut betyder att nänmden har överlåtit beslutsfattandet till tjänstemannen. Ett 
delegationsbeslut ska dock alltid rapporteras till nänmden. 

Beslutsunderlag 
Anstånd av betalning, ekonomiassistent Lillemor Kulin, 2016-05-20 
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Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Kommunstyrelsen 

§ 82 Dnr 2016-000021 

Delgivningar kommunstyrelsen 2016 

- Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-05-16 

- Information om verksamhet och framtid till delägare, FSF, 2016-03-15 

-Reviderad årsredovisning Nassebro Energi 2015 

- Pressmeddelande och Ekonomirapporten april 20 16 om kommunernas och 
landstingens ekonomi, SKL 

- Protokoll, Sicaraborgs kommunalförbund 2016-05-13 

§ 83 Dnr 2015-000073 

Övriga frågor 

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) tackar ledamöterna och önskar 
desamma en trevlig sommar. 
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