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§ 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000153 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkärma internkontrollplan får 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
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Kmmnunallagen anger att det är respektive nämnd som har ansvaret får den interna kontrollen 
inom sitt verksamhetsområde. Intemkontroll handlar om att uppmärksalllina risker i verksam
heterna och fårebygga dem. Internkontrollen är ett verktyg får politiken att gå djupare på 
arbetsrutiner och processer i verksamheten. Risk kan uttryckas som fel, misskötsel, brister i 
måluppfyllelse med mera som finns i olika grad i verksamheterna. 20 18-års internkontrollplan 
består av sex stycken kontrollområden där fåljande risker identifierats: 

Human resources (HR) 
Uttag av semesterdagar: bristande återhämtning hos medarbetarna samt ökad semester
löneskuld. 

Nämnd och politik 
- Expediering av beslut från nämnd eller kolllinunfullmäktige till den instans som beslutet 
berör: beslut som inte verkställs, berörda instanser som inte får kännedom om fattade beslut 
vilket kan leda till fårsenade remissvar eller att handläggningen av ett ärende fårdröjs . 
- Se till att politiskt fattade beslut verkställs: bristande efterlevnad av fattade beslut och 
inskränkning av den lokala demokratin. 

Ekonomi 
- Utbetalningsmtiner: osäkra utbetalningar. 
- Attesteringar och beloppsnivåer: beslut tas på fel nivå. 

Uppföljning av kontrollåtgärder gentemot externa företagskontakter 
Avtal och uppgörelser med oseriösa aktörer kan medfåra både höga kostnader och dålig 
publicitet får den drabbade kommunen. 

Uppfåljning av intern kontrollplan 
Resultatet av uppfåljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt i antagen plan, 
löpande rapporteras till nämnden/styrelsen. 

Rapporteringsskyldighet 
Nämnder ska löpande, eller senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera 
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resultatet från uppföljningen av sin intema kontroll. Rappmiering ska ske till kommun
styrelsen och till kommunens revisorer. 

Under sammanträdet 
Tf administrativ chefLina Jonasson presenterar fårslag till internkontrollplan. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 7 6 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 76, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 
-Tjänsteskrivelse, utredare Emelie Liden, 2018-07-1 O 
-Förslag internkontrollplan 2018 kommunstyrelsen, utredare Emelie Liden, 2018-08-14 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000078 

statusrapport enskilda avlopp 

Kommunstyrelsens beslut 

Ledamöterna tar del av infonnationen. 

Sammanfattning av ärendet 
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K01mnunfullmäktige beslutade om Handlingsplan får Enskilda A v lopp i Essunga kommun på 
sitt sammanträde 2013-09-23 , §52. 

Enligt planen ska k01mnunen inventera de enskilda avloppen sockenvis fram till 2020 med en 
målsättning att alla ska ha godtagbar standard från och med 2022. 

Idag finns cirka l 200 enskilda avlopp och ungefår l 000 ab01menter som är anslutna till 
kommunalt vatten- och avlopp (V A). 

Under sammanträdet 
Kommunchef Lars J e1Testrand ger en nulägesstatus får enskilda avlopp i kommunen. 

Ledamöterna diskuterar kommunalt bidrag till olika avloppsfåreningar, däribland vatten- och 
avloppsförsörjning till Bredöls skola. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 74 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 74, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 
- Presentation, kommunchef Lm·s J errestrand, 2018-09-03 
-Tjänsteskrivelse, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-08-30 
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§ 98 Dnr 2018-000095 

Sammanträdesdagar 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa sammanträdesdagmua 2019 enligt fårslag daterat 2018-08-28, där kommun
styrelsens arbetsutskott sammanträder på onsdagar och kmrununstyrelsen på måndagar. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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Fastställa smrunanträdesdagar får kommunfullmäktige 2019 enligt fårslag daterat 2018-08-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett fårslag till sammanträdesdagar 2018 med tillhörande planeringslista får kmrununstyrelsens 
arbetsutskott, kmmnunstyrelsen och kommunfullmäktige har tagits fram. 

Förslaget togs fram i samråd med kommunfullmäktiges ordfårande Bengt Viktorsson (M), 
kommunstyrelsens ordfårande Daniel Andersson (M), kommunchef Lars J elTestrand och 
ekonomichefEva-Lena Egsonius får att smrunanträdesdatumen ska stämma överens med 
exempelvis ekonomisystemet när sådana ärenden ska behandlas. 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2018-08-20, § 77 framfårdes önskemål om att 
undvika sammanträden på marknadsdagar (onsdagar). 

Under sammanträdet 
Ledamöterna framfår att tjänstemännen måste säkerställa att de olika nämndemas mötesdagar 
inte sammanfaller. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 77 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 77, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 
- Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Susmme Hennansson Engdahl, 2018-08-27 
-Förslag 2, förvaltningssekreterare Susanne Hermansson Engdahl, 2018-08-28 
-Förslag l , förvaltningssekreterare Loella Tandoc Johansson, 2018-07-03 
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§ 99 Dnr 2018-000067 

Fritidsbank 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till fårslaget av att ha en fritidsbank i kommunen och 
ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att fortsätta leta efter en lämplig lokal. 

Sammanfattning av ärendet 
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Kommunen har fått en skrivelse från en kmmnuninvånare angående att starta en Fritidsbank. 

Fritidsbank är ett koncept som drivs på ideell basis och kan liknas vid ett bibliotek med sport
och fritidsutrustning. Härigenom kan man gratis låna utrustning får en aktiv fritid , med en 
utlåningstid på maximalt 14 dagar. Konceptet finns idag i flera av Sveriges kommuner och 
bygger på 3 regler: 
- Alla får låna. 
-Allt är gratis. 
- Fokus på miljö . 

Atiiklama är skänkta av privatpersoner, organisationer och föreningar. Barn växer till 
exempel ur sin utrustning och de vuxna tröttnar på den. Utöver hållbarhetsprincipen, kan 
konceptet bidra till inkludering och öka gemenskapen i en kommun. 

På kmmnunstyrelsens sammanträde 2018-04-23, §55 fick kommunstyrelseförvaltningen i 
uppdrag att utreda om det är möjligt att skapa en Fritidsbank i Essunga kommun. 

En avgörande faktor får att driva en framgångsrik fritidsbank är att ha en lokal som finns 
lättillgänglig, helst nära till fiitidsmmåden och anläggningar. För Nossebros del skulle detta 
område vara vid badet med närhet till isrink vintertid och fritidsmmåde sommartid. Idag finns 
ingen lokal att använda i detta område. 

Frågan har tidigare diskuterats på tjänstemannanivå i kmmnunen under våren 2017, men inte 
hanterats vidare i brist på lämplig lokal. 

Ärendets gång 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 80 
- Kmmnunstyrelsens 2018-04-23 , § 55 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11 , § 40 
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-Protokollsutdrag § 80, Ko1mmmstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 
-Tjänsteskrivelse, tf administrativ chefLina Jonasson, 2018-05-17 
- skrivelse, privatperson, 2018-03-05 

Expedieras till 
-Privatperson 
-Lina Jonasson, tf administrativ chef 
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Essunga kommun 

§ 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000120 

Ägaransvar för värmeverket i Nassebro Energi Värme AB 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kmmnunstyrelsens ledamöter är positiva till att inleda en diskussion om försäljning av 
Essunga kommuns ägarandel i Nossebro Energi V änne AB. 

Sida 
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- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utföra en konsekvensanalys vid en eventuell 
försäljning. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte kmmnunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) i behandling 
och beslut i detta ärende utan lämnar över klubban till vice ordförande NielasEringsfors (S) 
för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fick den 25 maj 2018 en skrivelse från Nossebro Energi angående 
ägaransvaret i Nossebro Energi Vänne AB. 

I samband med att kommunen sålde Nossebro fjärrvänneverk (fastighet Essunga Stallaholm 
1:315, beslut i Kf2005-12-13, § 135) till Nossebro Energi Värme AB fördelades ägandet så 
att Nassebroortens Energi Ekonomisk Förening äger 91 %och Essunga kommun 9 %. 

Under 2018 har betydande investeringar i bolaget genomförts, bland annat har en ny 
panna installerats. I samband med detta så vill Nossebro Energi ta upp en diskussion med 
kmmnunen om bolagets framtida ägarstruktur och vilka möjligheter det finns att förvärva 
kmmnunens andel på 9 %. 

Nossebro Energi är en koncern med fyra bolag, där moderbolaget är Nassebroortens Energi 
Ekonomisk Förening. Deras strävan är att dotterbolagen ska ägas till l 00 %. Undantaget är 
just Nossebro Energi Värme med Essunga kmmnuns delägarskap. 

Nossebro Energi önskar inleda en dialog med representanter för kommunen huruvida det 
finns intresse att avyttra sin ägarandel på 9 % och isåfall under vilka ekonomiska 
förutsättningar det kan ske. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 81 
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- Protokollsutdrag § 81, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 
- skrivelse, Nassebro Energi, 2018-05-25 

Expedieras till 
N oss e bro Energi 
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§ 101 Dnr 2018-000127 

Avgifter inom äldreomsorgen 2019 samt 
riktlinjer med tillämpningsanvisningar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kmmnunfullmäktige beslutar 

Godkänna avgifter inom äldreomsorgen får 2019, inklusive tillämpningsanvisningar enligt 
socialnämndens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen beslutade 200 l att infåra en så kallad maxtaxa inom äldreomsorgen, med vilken 
kmmnunfullmäktige på sitt sammanträde 2002-06-11 , § 50 beslutade fålja. 

Riksbyggens Kooperativa hyresrättsfårening Essunga äldrebostäder beslutar om hyresnivån 
får de särskilda boendefonnerna. 

Kmmnunfullmäktige beslutar om avgifter i övrigt inklusive alla avgifters tillämpnings
anvismngar. 
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Social sektor har tagit fram fårslag till avgifter inom äldreomsorgen får 2019. I fårslaget har 
löne-och kostnadsutvecklingen samt avgiftsnivåerna i Skaraborgs övriga kommuner beaktats. 

Tillämpningsanvisningarna har förtydligats i punkt 2.5 Uppgiftsinlämning: 

"Den enskilde är skyldig att lä1nna in de uppgifter som kommunen behöver får att en korrekt 
avgift ska kunna beräknas. Inkomstuppgift begärs in av kommunen när insatser påbörjas och 
därefter årligen. Inkomstuppgift ska lämnas senast 14 dagar efter begäran. Saknas fullständiga 
uppgifter om inkomst tas maximal avgift ut. En gång per månad inhämtar kommunen aktuella 
inkomster och bostadstillägg från Försäkringskassan och Statens pensionsverk." 

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 83 
- Socialnämnden 2018-06-12, § 34 
-Socialnämndens arbetsutskott 2018-05-29, § 64 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 83 , Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 
- Protokollsutdrag § 34, Socialnämnden, 2018-06-12 
- F örslag A v gifter inom äldreomsorgen med tillämpningsanvisningar 2019, chef social sektor 
Björn Franke, 2018-06-05 
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-Jämförelse av avgifter äldreomsorgen med andra kmrununer i Skaraborg, 
Bemanningsenheten, 2018-04-26 

Expedieras till 
Socialnämnden 
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§ 102 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000128 

Priser på restaurang Kaveldunet 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna föreslagna priser på restaurang Kaveldunet, Kerstinsås att gälla från och med 
2019-01-0 l enligt socialnämndens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
I måltiden på Kaveldunet, Kerstinsås ingår varmrätt, sallad, valfri måltidsdryck, bröd, kaffe 
och efterrätt. 

Pensionärer (vid köp av häfte a l O kuponger) 
För en måltid betalar pensionärer samma pris som personal. 
2017-2018 550 kr 2019 570 kr 

Personal 
Anställda i Essunga kmmnun, Plimärvården i Nossebro, Essunga Bostäder AB och 
Apotekets personal. 
2017-2018 55 kr 2019 57 kr 

Övriga 
2017-2018 80 kr 2019 83 kr 

Ärendets gång 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 84 
-Socialnämnden 2018-06-12, § 35 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 84, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 
-Protokollsutdrag§ 35, Socialnä1m1den, 2018-06-12 

Expedieras till 
- Restaurang Kaveldunet 
- Socialnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000142 

Taxor för pedagogisk lunch och personallunch 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna taxor får pedagogisk lunch och personallunch att gälla från och med 2019-01-01 
enligt utbildningsnämndens fårslag. 

Sammanfattning av ärendet 
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Utbildningsnämnden fårslår fåljande taxor får pedagogisk lunch och personallunch får 2019: 

2018 

Pedagogisk måltid skola 20 kr 

Pedagogisk måltid fårskola/fritids 10 kr 

Personallunch 55 kr 

Ärendets gång 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 85 
-Utbildningsnämnden 2018-06-19, § 31 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 85, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 
- Protokollsutdrag § 31, Utbildningsnämnden, 2018-06-19 

Expedieras till 
Utbildningsnämnden 

2019 

23 kr 

10 kr 

57 kr 
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Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000143 

Taxor för uthyrning av skollokaler 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna taxor for uthyrning av skollokaler 2019 enligt forslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden fareslår foljande taxor for uthyming av skollokaler for 2019: 

Lokaler i Nassebro skola 2018 2019 

Aula entre 130 kr/dygn 140 kr/dygn 

Aula med pentry 570 kr/dygn 600 kr/dygn 

Aula med matsal och pentry l 140 kr/dygn l 200 kr/dygn 

Matsal med pentry 580 kr/dygn 600 kr/dygn 

Kök med diskmaskin 525 kr/dygn 625 kr/dygn 

Diskmaskin (i Nassebro skolkök) 260 kr/dygn ---
Fritidsgården 130 kr/dygn 150 kr/dygn 

Musiksal 130 kr/dygn 150 kr/dygn 

slöjdsalar 130 kr/dygn 150 kr/dygn 

Hemkunskapssal (tidigare benämnt skolkök) 130 kr/dygn 150 kr/dygn 

Bild- och keramiksal 130 kr/dygn 150 kr/dygn 

Sammanträdesrum vid biblioteket 130 kr/dygn 150 kr/dygn 

Idrottshall 77 kr/tim 80 kr/tim 

Idrottshall vid betalande publik 125 kr/tim 130 kr/tim 

Halva idrottshallen 54 kr/tim 60 kr/tim 

Nassebro lärcenter 

Lektionssal 130 kr/dygn 150 kr/dygn 

Konferensrum 130 kr/dygn 150 kr/dygn 
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Matsal 

slöjdsalar 

Gymnastiksal 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

2018 

260 kr/dygn 

130 kr/dygn 

54 kr/tim 

2019 

300 kr/dygn 

150 kr/dygn 

60 kr/tim 
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Möjligheten att hyra enbart diskmaskin i Nassebro skolkök har tagits bort då detta är en fast 
inventarie värd 150 000-200 000 kronor och kräver utbildning för att användas . Istället finns 
en diskmaskin i pentryt, i direkt anslutning till aula och matsal, att användas vid uthyrning. 

Under sammanträdet 
Ledamöterna framför att tjänstemännen måste se över rutinerna för bokning av lokaler. 

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 86 
- Utbildningsnä1m1den 2018-06-19, § 30 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 86, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 
-Protokollsutdrag§ 30, Utbildningsnätllilden, 2018-06-19 
-Tjänsteskrivelse, kökschef Mailis Kuhlin Gustavsson, 2018-06-14 

Expedieras till 
U tbildningsnätllilden 

l UWmg• b•My.oode 



Essunga kommun 

§ 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000144 

Taxa som följer maxtaxa inom barnomsorgen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

K01mnunfullmäktige beslutar 
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Ge sektor utbildning delegation på att verkställa ändring av barnomsorgstaxan varje år så att 
den följer beslutad maxtaxa enligt "Förordning (2001: 160) om statsbidrag till k01mnuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet". 

Sammanfattning av ärendet 
Essunga k01mnun tillämpar maxtaxa i enlighet med "Förordning (2001 :160) om statsbidrag 
till k01mnuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fiitidshetmnet". 

Sektor utbildning föreslår att nämnden och kommunfullmäktige beslutar ge sektor utbildning 
delegation att verkställa ändring av barnomsorgstaxan varje år så att den följer beslutad 
maxtaxa enligt Förordning (2001 : 160). 

Den taxa som föreslås följa riksdagens beslutade maxtaxa är Essunga kommuns 
barnomsorgstaxa, fastställd av k01mnunfullmäktige 2011-09-26, § 78. 

Riksdagens beslutade bifall till utbildningsutskottets hemställan 2000-11-24 om Maxtaxa 
och allmän förskola med mera (Utbildningsutskottets betänkande 2000/01 :UbU5): 
Riksdagen godkände regeringens förslag om allmän förskola, förskoleverksamhet för barn 
vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga samt maxtaxa, det vill säga en högsta avgift 
inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Förskolan görs tillgänglig för alla barn i 
åldern fyra och fem år. Den allmänna förskolan omfattar minst 525 titmnar om året och ska 
vara avgiftsfri. Förskoleverksamhet för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga 
ska omfatta minst tre titmnar om dagen eller 15 timmar i veckan och gälla alla barn från och 
med ett års ålder. statsbidrag ska lämnas till k01mnuner som tillämpar maxtaxa. Ett särskilt 
statsbidrag om 500 miljoner kronor per år lämnas också för kvalitetssäkrande åtgärder. 
Införandet ska ske den l juli 2001 för rätt till förskoleverksamhet för barn till arbetslösa, den 
l januari 2002 för maxtaxan och rätt till förskoleverksamhet för barn till föräldralediga samt 
den l januari 2003 för allmän förskola för fyra- och femåringar. 

https ://www .riksdagen. se/ sv l dokument -lagar/ arende/betankand e/max taxa-och-allman
forskola-nun GOOl UbU5 



Essunga kommun 

Ärendets gång 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

- Kmmnunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 87 
-Utbildningsnämnden 2018-06-19, § 28 
- Utbildningsnä1m1dens arbetsutskott 2018-06-04, § 34 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 87, Kmmnunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 
- Protokollsutdrag § 28, Utbildningsnämnden, 2018-06-19 
-Förslag maxtaxa 2019, sektor utbildning, 2018-05-29 

Expedieras till 
Utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

~ ~~ 
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Essunga kommun 

§ 106 

Oförändrade taxor 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000130 

Ge kommunstyrelseforvaltningen i uppdrag att se över och revidera de taxor som är 
oforändrade under 2019 infor 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna att foreslagna taxor äroforändrade 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande av kommunens taxor foreslås av forvaltningama bibehållas oforändrade 2019: 

Taxa: 
. 

A v gifter N ossebro Marknad 

Avgifter for kulturskolan 

A v gifter vid upplåtelse av torgplats 

Bibliotekstaxor 

Taxa vid kopiering, utskrift med mera 

Taxa vid utlåning av maskiner och fordon med mera 

Taxa for kartprodukter 

Taxa for fårdtjänst 

Vatten- och avloppstaxa (V A) 

A v gifter for serveringstillstånd, tobak och folköl : 
Tillsynsavgifter (fast och rörlig) 
Prövningsavgifter (tillståndsavgifter) 

Taxa får mottagning av slam 

Faställd: 

Kf2017-09-25, §55 

Kf2016-09-26, § 70 

Kf 2016-09-26, § 72 

Kf2016-09-26, § 75 

Kf2016-09-26, § 76 

Kf 2016-09-26, § 77 

Kf2016-09-26, § 78 

Kf2014-12-15, § 101 

Kf2014-09-22, § 62 

Kf2014-09-22, § 65 

Kf2012-10-0l, § 75 
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Nämnd: 
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~~!..~ ...... ...,.~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
'"==" Sammanträdesdatum Essunga kommun 2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Uthyrning av dagcentralen Gullregnet 

Prissättning av småhustomter 

Taxa vid utlåning av ljudanläggning 

Uthyrning av samlingssalen Kerstinsås 

Hyra av sammanträdesrum kommunkontoret 

Felparkeringsavgifter 

A v gifter inom äldreomsorgen: 
Hälso- och sjukvårdsavgiften 

A v gifter inom äldreomsorgen: 
A v lösning för anhörig 

Under sammanträdet 

Kf2012-10-01 § 81 

Kf2011-09-26, § 74 

Kf2010-09-27, § 77 

Kf2010-09-27, § 89 

Kf2010-09-27, § 90 

Kf2010-09-27, § 73 

Kf2009-09-28 , § 81 

Kf2009-09-28, § 81 

Ledamötema önskar ett underlag där man över tid jämfcir intäkter och kostnader för vatten
och avloppstaxan (VA). Detta ska bifogas till nästa sammanträde för kommunfullmäktige 
samt redovisas i kommunens budget. 

Ärendets gång 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 88 
-Utbildningsnämnden 2018-06-19, § 29 
-Socialnämnden 2018-06-12, § 36 
- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-06-04, § 3 5 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 88, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 
-Förslag oförändrade taxor 2019, förvaltningssekreterare Loella Tandoc Johansson, 
2018-08-16 
-Protokollsutdrag§ 36, Socialnämnden, 2018-06-12 
- Protokollsutdrag § 29, Utbildningsnämnden, 2018-06-19 
-Förslag oförändrade taxor 2019 inom sektor utbildning, chefutbildningssektor 
Bosse Svensson, 2018-05-29 
-Tjänsteskrivelse oförändrade taxor på biblioteket 2019, kulturchefRigmor Persson, 
2018-05-22 
-Gällande bibliotekstaxor 2018, beslutade i kommunfullmäktige 2016-06-13 , § 27 
-Tjänsteskrivelse oförändrade taxor för kulturskolan 2019, kulturchefRigmor Persson, 
2018-05-22 
- Gällande taxor får kulturskolan för läsåret 2018/2019, beslutade i kommunfullmäktige 
2016-09-26, § 70 
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Essunga kommun 

§ 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Dn r 2018-000122 

Förfrågan om särskild medlemsinsats i 
Kommuninvest 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Höja medlemsinsatsen till Kommuninvest från miniminivå (200 kronor per invånare) 
till högsta nivån (900 kronor per invånare), vilket motsvarar en insats på ytterligare 
3 949 242 kronor år 2018 . Ny total medlemsinsats får 2018 blir 5 082 300 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 
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Skärpta EU-regler innebär att Kommuninvest liksom övriga banker och finansinstitut inom 
unionen måste stärka sitt kapital. Den senaste finanskrisen visade att bankerna hade 
otillräckliga riskbuffertar. Det är anledningen till att EU från och medjanuari 2014 infört ett 
nytt regelverk med tuffare kapitalkrav på banker och kreditinstitut. Syftet är att stärka 
motståndskraften i banksektorn och därigenom minska sannolikheten får nya finansiella 
kriser. 

För Kommuninvests del innebär de nya reglerna att de måste öka det egna kapitalet får att 
leva upp till det nya kravet. Kommuninvest valde inledningsvis att höja räntan får att fårstärka 
kapitalet men 2015 valde de att fårstärka det egna kapitalet med extra medlemsinsatser och 
sänkte räntan på lån. 

Enligt de nya stadgama gäller en minimi-och maximumnivå samt två mellannivåer som, om 
de uppnås, medfår reducerad skyldighet att betala årlig insats. Alla medlemmars kapitalinsats 
registreras i Kommuninvests ekonomiska fårenings medlemsförteckning. Essunga kommun 
beslutade år 2015 att höja medlemsinsatsen från 72,04 kronor per invånare till miniminivån 
200 kronor per invånare. Den totala kapitalinsatsen uppgår den 30 juni 2018 till l 171 394 
kronor, vilket motsvarar 207 kronor per invånare. 

Ny Summa 

Kronor per Antal invånare Insats årsinsats insats Avkastning 

Insatsstorlek invånare 2018-01-01 tom 2017 2018 2018 

Miniminivå kr/inv 200 5 647 1133 058 38336 1171 394 

50%- nivå 450 1408 092 2 541150 

75%-nivå 675 2 678 667 3 811725 

Högsta nivå 900 3 949 242 5082300 

Miniminivån måste uppnås till 2018 får befintliga medlemmar. Mer tvång finns inte i 
dagsläget utan man hoppas på frivilliga insatser utöver minimini vån. 

1,5% 
17 571 

38117 

57176 

76235 



Essunga kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

En stor del av medlemmama har under åren 2015-2017 gjmi en så stor insatsökning att 
det har vmit till fordel for Kommuninvests anseende. Att medlemmar frivilligt och med 
tidsmässig framforhållning vämar den egna organisationen uppfattas som en kraftfull 
styrkemarke1ing j ämfo1i med om foreningen i ett sent skede skulle behöva tvinga fram 
inbetalning av kapital med stöd av stadgama. 

Det finns flera fordelar med att öka medlemsinsatsen till Kommuninvest. Den årliga 
återbäringen, som just nu är l ,5 procent blir en intäkt till kommunen, till vilken den årliga 
insatsen är knuten. Ju högre medlemsinsats kommunema satsar, desto bättre lånevillkor. 
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Essunga kommun sålde en låg1iskfond 2015 på gnmd av att fonden genererade en minusränta. 
Fondens kapital är insatt på ett eget konto på Sparbanken Skaraborg. Fonden har ökat från 
7 390 000 kronor till 7 418 000 kronor under åren 2015-2017, det im1ebär en genomsnittlig 
avkastning på 0,3 procent. 

Det obligatoriska insatskapitalet kan man inte ta ut på annat sätt än genom att säga upp 
medlemskapet. Insatskapitalet påverkar inte resultatet utan endast likviditeten. 

Under sammanträdet 
EkonomichefEva-Lena Egsonius redovisar for- och nackdelar med en höjning av 
medlemsinsatsen i Kommuninvest och dess konsekvenser for Essunga kommun. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 82 

Expedieras till 
- Kommuninvest ekonomisk forening 
- EkonomichefEva-Lena Egsonius 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 82, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 
-Tjänsteskrivelse, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2018-08-27 
-Förfrågan om särskild medlemsinsats 2018 med uppgift om insatskapital och svarblank ett, 
Kommuninvest ekonomisk forening, 2018-06-02 



Essunga kommun 

§ 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000089 

Information budget 2019, ramanpassningsåtgärder 

Kommunstyrelsens beslut 

Ledamötema tar del av infonnationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Information infor budget 2019 med foljande syfte: 
- ge en överblick av de kostnader som ingår i kommunstyrelsens budget 
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- få underlag for de begräsningar som ligger i utgångsramen for kmmnunstyrelsens budget 
- presentera ett forslag for kmmnunstyrelsens ramanpassningsåtgärder. 

A"'' (. •: 0 ~ 0 ' 

., Beslut Kf 2018-06-18, § 30 
Ram::: ' . 

· j~ste.,-in'gar · 
' : l~ ' ' 

' . ' . t ·.' \ 

Kommunstyrelsen (Ks) 44 494 3 065 47 559 

Anpassning Ks -550 47 009 46 693 -316 

Bygg- och miljönämnd (BMn) l 660 o l 660 

Anpassning BMn -500 1160 

Utbildningsnämnd (Un) 130 723 -6 488 124 235 

Anpassning U n l 200 125 435 

Socialnämnd (Sn) 129 991 3 423 133 414 

Anpassning Sn 300 133 714 

Totalt 306 868 o 
Ny ram forändrad 307 386 307 318 -68 
befolkningsprognos 



Essunga kommun 

Under sammanträdet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef Eva-Lena Egsonius presenterar ramanpassningsåtgärder inom 
kommunstyrelsefcirvaltningen infcir kommunstyrelsens budget 2019. 

Ledamöterna diskuterar åtgärder samt kmmnande års investeringar och besparingar. 

Ärendets gång 
Kmmnunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 90 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 90, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 
-Presentation budget 2019 med ramanpassningsåtgärder, ekonomichefEva-Lena Egsonius, 
2018-08-29 

Sida 
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Essunga kommun 

§ 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000155 

Kommunstyrelsens budget 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna fårslag till kommunstyrelsens budget 2019 samt överlämna de1ma till budget
beredningen får fmisatt behandling av kmmnunens totala budget och verksamhetsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetemas fårslag till kommunstyrelsens driftsbudget exklusive kapitalkostnader 
uppgår till 46,4 miljoner kronor. På kommunfullmäktiges smmnanträde 2018-06-18, § 30 
beslutades att budgetramen får kmmnunstyrelsen under 2019 ska vara är 44,5 miljoner 
kronor. 

Jämfåli med 2018-års budget är fårslaget en ökning med 1,7 miljoner kronor (3,8 procent), 
exklusive ramjusteringar. 

Under sammanträdet 
EkonomichefEva-Lena Egsonius sammanfattar fårslag till kmmnunstyrelsens budget 2019. 

KommunchefLars lerrestrand ger ett verksamhetsperspektiv med kostnader inför 
kommunstyrelsens budget 2019. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 89 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 89, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 
-Förslag budget 2019 kommunstyrelsen (version 2), ekonomichefEva-Lena Egsonius, 
2018-08-31 
- Sammanställning budget och plan 2019-2021, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 
2018-08-14 
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Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(36) 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

§ 110 Dnr 2018-000132 

Revidering av gemensam policy för inköp och upphandling 
för Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara 
kommuner. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kmmnunfullmäktige beslutar 

- Fastställa reviderad gemensam policy får inköp och upphandling får Essunga, Grästorp, 
Göten e, Lidköping, Skara och V ara kommuner. 

- Detta beslut gäller under fårutsättning att övriga 5 kmmnuner beslutar i enlighet med 
förslaget. 

-Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och fatta beslut om de riktlinj er som krävs får att 
fullfölja policyn. 

Sammanfattning av ärendet 
Essunga kommunfullmäktige beslutade 2016-02-22, § 5 om gemensam upphandlingspolicy 
får Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner. Denna fastslogs sedan 
i Lidköpings kommunfullmäktige 2016-03-29, § 37 efter att samtliga kommuner godkänt 
föreslagen policy. 

2014 beslutade EU om nya direktiv som började gälla den l januari 2017. Nuvarande policy 
får inköp och upphandling behöver revideras får att erhålla samklang med riktlinjer får inköp 
och upphandling, samt får att följa ny lagstiftning. 

De tre nya upphandlingsdirektiv EU beslutade om 2014, som innebar att de gamla 
upphandlingslagarna ersattes med nya är: 
- Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
-Lagen om upphandling försörjningssektorerna (LUF) 
-Lagen om upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner (LUK) (en helt ny lag). 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 91 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 91 , Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 
- Protokollsutdrag § l 04 Revidering av policy får inköp och upphandling, 
Kommunfullmäktige Lidköpings kommun, 2018-06-18 



Essunga kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

- Antagen Policy får inköp och upphandling, Kommunfullmäktige Lidköpings kommun, 
2018-06-18 

Expedieras till 
Lidköpings kommun 
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Essunga kommun 

§ 111 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000135 

Samråd, Tolkförmedling Västs budget och 
verksamhetsplan 2019-2021 

Kommunstyrelsens beslut 

- Direktionen beslutar att godkänna forslag till budget och verksamhetsplan 2019-2021 . 

- Vidare beslutar direktionen att forslaget till budget och verksamhetsplan 2019-2021 
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översänds till forbundsmedlemmama for satmåd infor beslut om budget och verksamhetsplan 
2019-2021 på direktionsmöte den 28 september. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalforbundet Tolkfonnedling Västs forslag till budget och verksamhetsplan 
2019-2021 har skickats for samråd med medlemmama i enlighet med forbundsordningen. 
Eventuella samrådssynpunkter önskas vara forbundet tillhanda senast den 14 september 2018 . 
Essunga kommunfullmäktige nästa ordinarie sammanträde hålls 24 september 2018. 

Budget och verksamhetsplan 2019-2021 beskriv er vad som planeras i verksamheten under 
2019-2021 samt budget 2019. 

Förbundets budgetomslutning for 2019 är 205 448 tkr. Finansiering for forbundets kostnader 
kmmner från intäkter från medlemmamas köpta tjänster och debiteras enligt självkostnads
principen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av prisema om 2,5 procent får att nå en 
budget i balans. 

Under sammanträdet 
Ledamot Gunilla Hermansson (KD) representerar Essunga kommun i Tolkfonnedling Väst 
och ger en kort redovisning i ärendet. 

Ärendets gång 
Kmmnunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 92 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 92, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 
-Protokollsutdrag§ 323, Tolkformedling Väst, 2018-06-01 
- Tjänsteutlåtande, forhundsdirektör Asa Fröding, 2018-05-08 
-Förslag till budget och verksamhetsplan 2019-2021 , Tolkfonnedling Väst, 2018-06-01 

Expedieras till 
Tolkfonnedling Väst 



Essunga kommun 

§ 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000140 

Upphävande av detaljplanAsaka 3:12 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Upphäva detaljplan Åsaka 3:12. 

Sammanfattning av ärendet 
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Essunga kommun mottog en skrivelse från Trafikverket den 28 januari 2018 med en begäran 
om besked gällande avvikelse mellan gällande detaljplan "Åsaka 3: 12 del av" och vägplan för 
ombyggnad av E20 Vårgårda-V ara, delen Ribbingsberg-Eling. 

Detaljplanen "Åsaka 3:12 del av", beslutades av kommunfullmäktige 1991-08-28, §52 och 
vann laga kraft påföljande september. 

Skrivelsen besvarades av kommunchef Lars Je1Testrand den 6 mars 2018. I skrivelsen 
försäkrades att Essunga kommun kormner att göra vad som är möjligt för att säkerställa att 
aktuell detaljplan inte ska fördröja planering och projektering av aktuell vägsträcka. 

Detaljplanen ligger i direkt anslutning till befintligt vägområde väster om E20 vid Lekåsa. 
Den nya utformningen för korsningen vid Lekåsa som föreslås i Trafikverket Region Väst 
vägplan, hamnar inom detaljplanen i ett område avsett för kvartersmark Då en vägplan aldrig 
kan fastställas i strid mot gällande detaljplan måste detaljplanen upphävas eller ändras så att 
den överensstä1mner med vägplanen. 

Under sammanträdet 
KommunchefLars Jen·estrand redovisar i ärendet och hur Trafikverkets plan för E20 påverkar 
nuvarande detaljplan. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-27, § 73 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag§ 73 , Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-06-27 



Essunga kommun 

§ 113 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000102 

Detaljplan för bostäder vid stallabäcken 

Kommunstyrelsens beslut 
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- Godkänna smmådshandling daterad 2018-07-06 får detaljplan får bostäder vid Stallabäcken. 

- Ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att genomfåra smmåd får ny detaljplan får bostäder 
vid Stallabäcken. 

Sammanfattning av ärendet 
K01mnunstyrelsen beslutade 2017-11-27, § 158 om planuppdrag får framtagande av ny 
detaljplan får bostäder vid stallabäcken i Nossebro. Uppdraget lämnades till Tengbom 
Arkitekter AB i Göteborg att i samarbete med berörda tjänstemän i Essunga kommun 
upprätta bland annat planbeskrivning och illustrationsplan. Geoteknisk utredning har 
genomforts ochrapport framtagits 2018-04-23. 

Den geotekniska utredningen visar att antalet tomter får byggnation måste begränsas med 
hänsyn till stabilitet och grundfårhåBanden vid Stallabäcken. Planen omfattar därfår 17-22 
friliggande villor istället får ursprungligt fårslag med 23 stycken villor. 

Kommunstyrelsen godkände på sitt sammanträde 2018-05-28, § 91 att genomfåra smmåd. 
Ett samrådsmöte hölls med angränsande fastighetsägare den 20 juni 2018. Synpunkter 
framfårdes på planfårslaget med kritik mot bostadsbyggnation i grönområdet non om 
Axgatan. K01mnunen har efter mötet tagit fram ett nytt planfårslag där grön01mådet delvis 
sparas genom en minskning av antalet villatomter från fem till tre. 

Nytt smmådsmöte hölls den 14 augusti 2018 och samrådstiden planeras till 5-26 september 
2018 . 

Under sammanträdet 
Kommunstyrelsens ordfårande Daniel Andersson (M) infonnerar om de synpunkter som 
framkom under de två samrådsmöten som ägt rum. 

Ärendets gång 
- K01mnunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 93 
-Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 91 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 64 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 93, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 
-Tjänsteskrivelse, chefplanering & utveckling Kjell Karlsson, 2018-08-09 
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- Planbeskrivning, chefplanering & utveckling Kjell Karlsson och planarkitekt Ylva Ralph, 
2018-07-06 
- Illustrationsplan, Tengbom Arkitekter AB, 2018-07-06 
-Plankarta, Tengbom Arkitekter AB, 2018-07-06 

Expedieras till 
-Bygg- och miljönämnden 
- Chefplanering & utveckling Kjell Karlsson 
- Samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman 

l ""~'' ""'''"'"'' 
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§ 114 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000174 

Brandmännens julfest 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Bjuda in deltidsbrandmärmen i Essunga kommun till den årliga julfest som hålls for 
kormnunens personal. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordforande Daniel Andersson (M) fareslår att deltidsbrandmärmen i 
Essunga kornmun bjuds in till den årliga julfest som hålls for kornmunens personal. 

Under sammanträdet 
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Ledamöterna är överens om att deltidsbrandmännen behöver uppmuntras och tackas for deras 
insatser i kommunen. Från Lidköpings kormnun blir Essunga korronuns deltidsbrandmän 
bjudna på en julsmörgås av räddningschefen i samband med en infonnationsträffpå Nassebro 
räddningsstation. 

Ledamot Tomas Johansson (C) fareslår att även personalen for Essunga Bostäder AB ska 
bjudas in till kormnunens årliga julfest for att knyta samman koncernen och skapa 
samhörighet. Kommunchef Lars J errestrand tar med sig forslaget till det kornmunala 
bostadsbolaget. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 97 
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§ 115 

Information 2018 

Brottsförebyggande rådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000001 

Ledamöterna diskuterar olika aspekter kring det kmmnande valet till liksdag, landsting och 
kmmnun den 9 september 2018 . 

Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Essunga Äldrebostäder 
Ledamöterna önskar en nulägesrapport och långsiktsplaneling får hyresrättsföreningen med 
genomförda och kmmnande investelingar. 

Nossebroregionens nätverk 
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Politikerutfrågning i samband med fåretagslunch i Kolsholmens bygdegård den 6 september 
2018, kl. 11:30-13:00. 

V6-arbetet 
Höstens fårsta satmnanträde hålls i oktober. 

Personallrekrytering 
- Den 15 augusti 2018 hölls en uppstartsdag får nyanställda inom sektor utbildning 
Essunga kmmnun. 
-Ny chefutbildningssektor Tina Ljungsberg började sin tjänst 15 augusti . 

Summering av tätortsvandringar (även benämnt trygghetsvandring) 
Under våren 2018 genomfårdes tätortsvandtingar i Jonslund och Frätrunestad och planeras för 
Essunga Kyrkby och Essunga Station under hösten. 

Budgetberedningen den 12 september 2018 
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Delegation 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000003 

Godkänna redovisningen över delegationsbeslut som fåtiecknats i protokoll. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordfårande och tjänstemän i 
enlighet med kmmnunstyrelsens delegationsordning (Kormnunallag 2017:725, 7 kapitlet, 
5-7 paragraferna). 
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Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen enligt kommunallag (2017:725) 7 kapitlet, 
8 paragrafen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer 
delegelingsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegeling eller föreglipa 
ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet 
och fatta beslut. 

Ekonomiärenden 
Anstånd av betalning juni-juli 2018 enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 2.1 .3. 

Kurser och konferenser 
Ombud att representera Essunga kommun på årsstätmnan 2018 får Nossebro Energi 
ekonomiska fårening enligt kormnunstyrelsens delegationsordning punkt 6.2. 

Mark- och fastighetsärenden 
Bostadsanpassningsbidrag november 2017-juni 2018 enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning punkt 7.6. 

Beslutsunderlag 
-Redovisning av anstånd av betalning får juni-juli 2018, ekonomiassistent Lillemor Kulin, 
2018-08-24 
- Ombud får Essunga kommun på årsstämman 2018 får Nossebro Energi ekonomiska 
förening, ställföreträdande kommunchefBjörn Franke, 2018-05-29 
- Tjänstesklivelse redovisning av delegationsbeslut gällande bostadsanpassningsbidrag, 
handläggare bostadsanpassningsbidrag Susanne Hermansson Engdahl, 2018-08-21 
- Redovisning av delegationsbeslut gällande bostadsanpassningsbidrag, 
handläggare bostadsanpassningsbidrag Susanne Hermansson Engdahl, 2018-08-21 
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§ 117 Dnr 2018-000002 

Delgivningar kommunstyrelsen 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkätma redovisning av meddelanden ink:onma l O maj till och med 29 augusti 2018 som 
fötiecknas i protokoll. 

Sammanfattning av ärendet 
-Protokoll §§ 70-73, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-06-27 

- Protokoll §§ 74-98, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-20 

-Protokoll§§ 34-50, Essunga Bostäder AB, 2018-05-21 

- Protokoll §§ 51-67, Essunga Bostäder AB, 2018-08-20 

-Protokoll§ 14-28, Direktionen Gäliska IT, 2018-05-17 

- Protokoll§ 31-48, Skaraborgs Kommunalförbund, 2018-05-18 

-Protokoll§ 49-63 , Skaraborgs Kommunalförbund, 2018-06-08 

-Protokoll nr. 4, § 1-9, Samordningsförbundet Västra Skaraborg, 2018-06-01 

-Protokoll årsstämma§§ 1- 18, Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag (FSF), 
2018-05-17 
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-Protokoll årsmöte§§ 1-18 med bilagor, Kommunforskning i Västsverige (KFi), 2018-05-24 

- Förbundsavgift 2019, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 2018-06-15 

- Årsredovisning 2017, Mediapoolen Västra Götaland AB, 2018-06-21 

-Cirkulär 18 :27 Budgetförutsättningar för åren 2018-2021 , Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2018-08-16 


