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§ 130 Dnr 2018-000257  

Revidering av mål för kommunfullmäktige år 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Ändra de finansiella målen för 2019 till att lyda: 

- Resultatet ska utgöra 3,0 procent +- 2,0 procent av de samlade intäkterna för skatt, 

statsbidrag och utjämningssystem. 

- Soliditeten ska vara på en nivå som säkerställer fullgod betalningsförmåga och finansiell 

handlingsfrihet. 

- Likviditeten ska vara på en nivå som säkerställer betalningsförmåga och finansiell 

handlingsfrihet på kort sikt. 

- Nettoinvesteringarna ska under en rullande fyraårsperiod finansieras till lägst 60 procent av 

egna medel.     

Sammanfattning av ärendet 

Varje år sätter kommunfullmäktige mål för kommande år. Dessa mål bryts sedan ner i mål för 

nämnderna som därefter leder till handlingsplaner för kommunens olika verksamheter. 

Kommunfullmäktiges mål grundar sig på kommunens vision och värdeord. De ska peka  

på prioriterade områden och inriktningar för verksamheterna under året.  

Kommunen står inför ekonomiska utmaningar och stora investeringsbehov framöver vilket 

gör att de finansiella målen behöver justeras enligt följande: 

 Resultatet ska utgöra 3,0 procent +- 2,0 procent av de samlade intäkterna för skatt, 

statsbidrag och utjämningssystem. Detta mål är oförändrat. 

 Soliditeten ska öka och likviditeten ska vara på en nivå som säkerställer fullgod 

betalningsförmåga och finansiell handlingsfrihet säkerställs. Målet föreslås att ändras 

till: Soliditeten ska vara på en nivå som säkerställer fullgod betalningsförmåga och 

finansiell handlingsfrihet. 

 Likviditeten ska vara på en nivå som säkerställer betalningsförmåga och finansiell handlings-

frihet på kort sikt. Detta mål är oförändrat. 

 Nettoinvesteringarna ska under en rullande fyraårsperiod finansieras till lägst 100 procent av 

egna medel. Målet föreslås att ändras till: Nettoinvesteringarna ska under en rullande fyra-

årsperiod finansieras till lägst 60 procent av egna medel.     
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 2018-10-17 

Beslutet ska skickas till 

- Ekonomichef Eva-Lena Egsonius 

- Utredare Emelie Lidén        

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(16) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-31 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 131 Dnr 2018-000183  

Verksamhetsplan med budget 2019–2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Budgeten bygger på ett invånarantal av 5 660 personer. 

2. Kommunstyrelsens ram inklusive kommunfullmäktige och revision är 46 735 tkr. 

3. Bygg- och miljönämndens ram är 1 104 tkr. 

4. Utbildningsnämndens ram är 126 935 tkr. 

5. Socialnämndens ram är 133 714 tkr. 

6. Ovanstående ramförslag är exklusive kapitaltjänstkostnader. 

7. Föreliggande förslag till verksamhetsplan med budget 2019–2021 med ett resultat på  

4 073 tkr år 2019 fastställs. 

8. Fastställa investeringsbudget med plan: 

år 2019  32 860 tkr 

plan år 2020  63 275 tkr 

plan år 2021  61 775 tkr. 

9. Utdebiteringen för år 2019 ska vara oförändrad, 21,57 kronor.      

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplan med budget 2019–2021 är kommunens största styrdokument och beskriver 

kommunens mål, förutsättningar och utmaningar på kommunfullmäktige- och nämndnivå. 

Vidare beskrivs sektorernas arbete för att klara verksamhet och ekonomi utifrån god 

ekonomisk hushållning. Budgetramarna visar vilka ekonomiska ramar nämnderna har  

till sitt förfogande för att planera sin verksamhet inför kommande år. 

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2018-06-18, § 30 om en resultatnivå  

på 1,5 procent och att budgeten ska bygga på ett invånarantal om 5 650 personer. Verksam-

heternas totala budgetram beslutades till 306 868 000 kronor. 

Verksamhetsplanen avviker från kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 30 om ramar på 

följande tre punkter: 

- Resultatnivå 

- Invånarantal 

- Budgetram 
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På budgetberedningens sammanträde den 12 september 2018, presenterade varje nämnd sina 

respektive budgetar. Det framkom att utbildningsnämndens budget behöver utökas till följd av 

ökat tryck på förskoleverksamheten. Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-22, § 72 att 

justera resultatnivån från 1,5 procent till 1,2 procent och höja invånarantalet från 5 650 till  

5 660 invånare för Essunga kommuns budget 2019. Nytt förslag till ram är 308 488 000 

kronor istället för tidigare beslut om 306 868 000 kronor.   

Investeringsbudget och plan 2019–2021 

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 32 860 000 kronor, vilket innebär en självfinansierings-

grad på knappt 63 procent. Investeringsplanen för år 2020 och 2021 uppgår till 60 215 000 

kronor respektive 61 775 000 kronor med en finansieringsgrad på 34 respektive 35 procent.    

Under sammanträdet 

Chef social sektor Björn Franke presenterar förslag till verksamhetsplan med budget  

2019–2021. Ledamöterna lyfter några synpunkter i verksamhetsplanen som ska justeras  

till kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november 2018. 

Ärendets gång 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16, § 111 

- Budgetberedningen 2018-09-12, § 2 

- Kommunfullmäktige 2018-06-18, § 30 

- Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 71 

- Dialogdag om budget mellan förtroendevalda och tjänstemän i Essunga kommun,  

2018-05-15  

 Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 111, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-16 

- Tjänsteskrivelse till verksamhetsplan, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, 

 2018-10-17 

- Verksamhetsplan med budget 2019–2021, ekonomichef Eva-Lena Egsonius,  

2018-10-24   

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(16) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-31 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 132 Dnr 2018-000172  

Medborgarförslag om göra projektet "Level Up"  
permanent i Essunga kommun med placering  
under kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förslag till yttrande från chef social sektor Björn Franke som sitt eget.    

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom 2018-08-17 om projektet Level Up. Projektet har som mål att 

ungdomar ska börja studera eller arbeta. Målgruppen är ungdomar som står långt från arbets-

marknaden. Essunga kommun deltar i projektet tillsammans med de västra kommunerna i 

Skaraborg. Projektet finansieras till stor del av EU:s sociala fonder. 

Medborgarförslaget föreslår: 

- Att verksamheten Level Up blir permanent inom kommunens reguljära verksamhet. 

- Metoder för lösningsfokus implementeras i tidig ålder hos alla barn och unga. 

- Öka kunskapen om olika neuropsykiatriska diagnoser bland berörd personal. 

För att uppnå dessa mål betonar medborgarförslaget vikten av att mentorsfunktionen har  

en självständig funktion och ligger kvar under kommunstyrelsen och inte förs över till 

socialförvaltningen.   

På kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2018-09-19, § 105 fick social sektor i upp-

drag att bereda ärendet. Chef social sektor Björn Franke har i sin tjänsteskrivelse beskrivit att 

det pågår ett arbete inom social sektor med att införa metodiken från Level Up som en del i 

den ordinarie utförarverksamheten, utan den begräsning av målgruppen i ålder som finns 

inom projektet Level Up. 

Social sektor är sedan den 1 januari 2018 indelad i en myndighetsavdelning och två utförar-

avdelningar. Myndighetsavdelningen utreder och tar beslut om insatser. Utföraravdelningarna 

genomför myndighetsavdelningens beslut, men erbjuder också öppna insatser utan föregående 

utredning och beslut. I dessa insatser är utföraravdelningarna självständiga och kan med olika 

kompetenser arbeta tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov. Det är inom utförar-

avdelningarna som metodiken från Level Up införs. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-08-27, § 52 om en ny ledningsorganisation som träder 

ikraft den 1 januari 2019 där arbetsmarknadsenheten och integrationscentrum flyttas från 

kommunstyrelsen till socialnämnden. Detta innebär att kommunstyrelsen inte längre har kvar 

något ansvar för arbetsmarknadsfrågor. 
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Socialnämndens arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde 2018-10-02, § 90 att överlämna 

ärendet med yttrande till kommunstyrelsen för beslut.  

Ärendets gång 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16, § 113 

- Socialnämndens arbetsutskott 2018-10-02, § 90 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19, § 105 

- Kommunfullmäktige 2018-08-27, § 51 

 Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 113, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-16 

- Tjänsteskrivelse, chef social sektor Björn Franke, 2018-09-24 

- Medborgarförslag, Privatperson, 2018-08-17     

Beslutet ska skickas till 

- Privatperson 

- Social sektor 
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§ 133 Dnr 2018-000156  

Fortsatt hantering av Clematisvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

- Ge Essunga Bostäder AB i uppdrag att ta fram hyreskostnader för korridorboende på 

Clematisvägen till och med vårterminens slut 2019. 

- Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling för renovering av 

Clematisvägen till lägenheter enligt villkoren för § 37-medel (förordning 2010:1122 om 

statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar). 

- Ge kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) och chef social sektor  

Björn Franke i uppdrag att förmedla beslut och information till föreningen Vi i Essunga  

ger inte upp.       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har sedan januari 2018 ett avtal med intresseföreningen, Vi i Essunga ger  

inte upp, om att föreningen får disponera delar av kommunens lokaler på Clematisvägen i 

Essunga för att kunna erbjuda tillfälligt eget boende (EBO) för asylsökande ensamkommande 

ungdomar över 18 år. Detta för att öka ungdomarnas möjlighet att fullfölja sina påbörjade 

gymnasiestudier. 

Avtalet är ett resultat av den dialog kommunstyrelsens ordförande och kommunchef fick i 

uppdrag av kommunfullmäktige att ha med intresseföreningen enligt beslut 2017-10-30, § 67.  

Nuvarande avtal gäller till och med den 31 oktober 2018.  

Länsstyrelsen Västra Götalands län beslutade 2018-06-21, ärendenummer 851-15997-2018 att 

bevilja Essunga kommun ersättning till insatser och samverkan som bidrar till att underlätta 

bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna inom ramen för 37 § förordning 

om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (2010:1122). Det ansökta bidraget är  

på 2 miljoner kronor för insatsen Clematisvägen Essunga och syftar till att utöka tillgången på 

bostäder för nyanlända och därmed också minska effekten med eventuell ”undanträngning” på 

den lokala bostadsmarknaden.  

En delredovisning ska lämnas den 1 mars 2019 och slutredovisningen lämnas senast den  

1 mars 2020.    

Under sammanträdet 

Chef social sektor Björn Franke redogör kort för den nya gymnasielagen och hur detta 

påverkar både kommunen och boende på Clematisvägen. Ledamöterna diskuterar möjligheten 

att behålla Clematisvägen som studentboende, göra om till ungdomslägenheter eller liknande 

form av korridorboende. 
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Ärendets gång 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16, § 112 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20, § 94 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 112, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-16 

- Tjänsteskrivelse, chef planering och utveckling Kjell Karlsson, 2018-10-29    

Beslutet ska skickas till 

- Intresseföreningen, Vi i Essunga ger inte upp 

- Essunga Bostäder AB 
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§ 134 Dnr 2018-000200  

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med 

tillhörande bilaga i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelses beslut 

den 14 september 2018.   

Sammanfattning av ärendet 

OPF-KL 18 reglerar bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda. 

OPF-KL gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14 eller som tillträder 

efter valet 2018 och inte omfattas av tidigare bestämmelser (PBF eller PRF-KL). 

Omställningsstöd, sjukpension och familjeskydd gäller endast förtroendevald med uppdrag  

på minst 40 procent av heltid, vilket i Essunga kommuns fall innebär att endast kommun-

styrelsens ordförande omfattas i dagsläget. Avgiftsbestämd ålderspension gäller dock alla 

förtroendevalda oavsett omfattning av uppdrag. 

Nyheter i bestämmelserna: 

- Familjeskydd i princip motsvarande det som finns i AKAP-KL. 

- LAS-åldern (idag 67 år) förekommer som generell gränsålder. 

- Efterlevandeskydd (pensionsbehållningen) betalas alltid ut under fem år, åldersgräns för 

efterlevande barn har tagits bort. 

- Höjt gränsvärde för att avsätta pensionsavgifter, från 1,5 procent av inkomstbasbelopp till  

3 procent av inkomstbasbelopp. Ingen kontaktutbetalning om "pensionsavgiften" inte uppgår 

till 200 kronor. 

- Omställningsbestämmelserna har ändrats för att vara mer aktiva.  

Under sammanträdet 

Ledamöterna är överens om att vissa regler bör skärpas i kommunens egna tillämpnings-

anvisningar men i övrigt anta förslaget från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) som 

det är. 

Ärendets gång 

Förhandlingsdelegationen 2018-10-16, § 20 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 20, Förhandlingsdelegationen, 2018-10-16 

- Tjänsteskrivelse, HR-chef Sofia Svensson, 2018-10-12 

- Cirkulär 18:31 inklusive bilagor, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 2018-09-14     
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§ 135 Dnr 2018-000251  

Förändring av hastighetsbegränsning vid Bredöls skola 

Kommunstyrelsens beslut 

Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på att sänka 

hastighetsbegränsningen till 40 km/tim längs väg 186 vid Bredöls skola.    

Sammanfattning av ärendet 

Hastighetsbegränsningen vid Bredöls skola är idag 50 km i timmen och det finns önskemål 

från flera parter att den behöver sänkas.     

Under sammanträdet 

Ledamot Tomas Johansson (C) lyfter att det bör vara ett helhetstänk kring hastighetsgränserna 

vid kommunens alla skolor och förskolor. 

Ärendets gång 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16, § 118 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag § 118, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-16    

Beslutet ska skickas till 

Trafikverket 
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§ 136 Dnr 2018-000001  

Information 2018 

1. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

Medborgarlöftet 2019 kommer att tas fram i början av nästa år. Nästa sammanträde  

är inplanerat i januari 2019. 

2. Folkhälsorådet 

Arbetar bland annat med ”Tidiga insatser” i olika verksamheter och vad det innebär.  

Chef sektor utbildning Tina Hededal och chef social sektor Björn Franke kommer att  

ingå i Folkhälsorådet från och med sammanträdet den 4 december 2018. 

3. Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Essunga Äldrebostäder 

Köket på Kerstinsås är i behov av en ombyggnation. 

4. Nossebroregionens företagare 

5. V6-arbetet 
Nästa sammanträde är i Götene den 30 november 2018 för både kommunalråd och 

kommunchefer. 

6. Räddningsnämnden 

7. Personal/rekrytering 

Vid avtackning av tjänstemän i ledningsgruppen önskar de förtroendevalda bli 

informerade för att ha möjlighet att delta i avtackningen.    
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§ 137 Dnr 2018-000003  

Delegation 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

- Godkänna redovisningen över delegationsbeslut för anstånd av betalning för  

perioden september–oktober 2018.    

- Återremittera redovisningen för handläggning av färdtjänstärenden för perioden  

2017-02-28--2018-10-25.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i 

enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning (Kommunallag 2017:725, 7 kapitlet,  

5–7 paragraferna).  

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen enligt kommunallag (2017:725) 7 kapitlet, 8 

paragrafen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer 

delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa 

ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet 

och fatta beslut.  

Ekonomiärenden 

Anstånd av betalning september–oktober 2018 enligt kommunstyrelsens delegationsordning 

punkt 2.1.3.  

Färdtjänst 

Handläggning av färdtjänstärenden för perioden 2017-02-28--2018-10-25 enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning punkt 8.1.        

Under sammanträdet 

Redovisningen för färdtjänst skickas tillbaka då till och med-datumet för utfärdade bevis 

ifrågasattes. 

Beslutsunderlag 

- Redovisning av anstånd av betalning för september–oktober 2018, ekonomiassistent 

Lillemor Kulin, 2018-10-23 

- Tjänsteskrivelse till redovisning av handlagda färdtjänstärenden för perioden 2017-02-28--

2018-10-25, färdtjänsthandläggare Susanne Hermansson Engdahl, 2018-11-01 

- Redovisning av handlagda färdtjänstärenden för perioden 2017-02-28--2018-10-25, 

färdtjänsthandläggare Susanne Hermansson Engdahl, 2018-11-01     
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§ 138 Dnr 2018-000002  

Delgivningar kommunstyrelsen 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisning av meddelanden inkomna 26 september 2018 till och med 23 oktober 

2018 som förtecknas i protokoll.   

Sammanfattning av ärendet 

- Protokoll §§ 111–118, Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau), 2018-10-16 

- Protokoll §§ 20–21, Förhandlingsdelegationen (Fd), 2018-10-16 

- Protokollsutdrag § 42 (sammanträdesdatum 2019), Bygg och Miljönämnden (BMn),  

2018-09-25 

- Protokoll § 24–26 med bilagor, Räddningsnämnden, 2018-10-01 

- Protokoll §§ 64–77 (med sammanträdesdatum 2019, § 72), Skaraborgs Kommunalförbund, 

2018-09-14 

- Protokoll §§ 78–83, Skaraborgs Kommunalförbund, 2018-10-12 

- Protokoll §§ 17–30 (med sammanträdesdatum 2019, § 24),  

Förbundsfullmäktige Skaraborgs Kommunalförbund, 2018-09-25 

- Protokoll nr. 7, §§ 1–10, Samordningsförbundet Västra Skaraborg, 2018-10-01 

- Yttrande till kommunstyrelsen om Verksamhetsplan med budget 2019–2021, 

Sverigedemokraterna (SD), 2018-10-23 

- Cirkulär 18:37 Budgetförutsättningar för åren 2018–2021,  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 2018-10-22  

 

 


