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Maria Malmberg (C) 
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Essunga kommun 

§ 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-06-19 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000157 

Mottagande av fastighet Abborren 6 

Kommunstyrelsens beslut 

Kmmnunen beslutar att ta emot den obebyggda bostadsfastigheten Abborren 6. 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 
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Ägama till fastigheten Abborren 6 har i skrivelse :fi:amfö1i önskemålet om att få återlämna 
fastigheten till kmmnunen. Ägama har tidigare förvärvat fastigheten för att bebygga den. Nu 
har ägama fått ändrade ekonomiska förutsättningar och har därför inte längre ekonomisk 
möjlighet att bebygga fastigheten. Enligt kommunens regelverk har de inte heller rätt att sälja 
fastigheten innan den är bebyggd. 

Kmmnunens mål är att fastigheter för bostadsändamål ska bli bebyggda med bostäder. Genom 
att ta emot fastigheten kan kommunen sälja den igen och dänned är förutsättningama större 
för att fastigheten snabbare ska bli bebyggd. Under förutsättning att kommunen inte betalar 
något för fastigheten ligger mottagandet i linje med den fmm av återtagande som kommunen 
gör av fastighet som inte blivit bebyggd inom angiven tid. Förvaltningen tillstyrker därför att 
konununen tar emot fastigheten. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse, tfkommundirektör Bjöm Franke, 2019-06-11 
- Skrivelse, Privatperson, 2019-05-29 

Beslutet ska skickas till 
-Privatperson fastighet AbbmTen 6 
- Samhällsbyggnadsenheten 
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§ 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-06-19 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000147 

Samråd, Tolkförmedling Västs budget och 
verksamhetsplan 2020-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna fårslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 får Tolkfåtmedling Väst. 

Sammanfattning av ärendet 
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Kmmnunalfårbundet Tolkfånnedling Västs fårslag till budget och verksamhetsplan 
2020-2022 har skickats får smmåd med medlemmama i enlighet med fårbundsordningen. 
Eventuella smmådssynpunkter önskas vara fårbundet tillhanda senast den l september 2019. 
Essunga kmmnunfullmäktige nästa ordirratie sammanträde hålls 23 september 2019. 

Budget och verksamhetsplan 2020-2022 beskriver vad som planeras i verksamheten under 
2020-2022 samt budget 2020. 

Förbundets budgetomslutning får 2020 är 221 000 kronor. Finansiering får fårbundets 
kostnader kormner från intäkter från medletrunamas köpta tjänster och debiteras enligt 
självkostnadsplincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av plisema om 2 %får att nå 
en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
-Protokollsutdrag§ 370, Tolkfårmedling Väst, 2019-05-24 
-Tjänsteutlåtande, Tolkfånnedling Väst, 2019-05-24 
-Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022, 2019-05-24 

Beslutet ska skickas till 
Tolkfårmedling Väst 
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2019-06-19 

Kommunstyrelsen 

§ 83 Dnr 2019-000156 

Övrigt 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Katmnunstyrelsen godkänner överenskatmnelsen och ger kommunstyrelsens ordförande i 
uppdrag att undelieckna denna. 

Sammanfattning av ärendet 
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Katmnundirektör Lars lerrestrand har varit sjukskliven sedan årsskiftet och chefsocial sektor 
Björn Franke har varit tfkatmnundirektör under denna tid. En överenskommelse har tagits 
fram gällande att avsluta k01mnundirektör Lars J errestrands anställning med sista 
anställningsdag 2019-06-30. 

Justerandy n 

1 ~ 1 
l Utd "9 ''""'''"'' 
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§ 84 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-06-19 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000170 

Framtida skolorganisation 

Kommunstyrelsens beslut 

Kmru1mnstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnä1ru1dens arbetsutskott bildar en styrgrupp 
for skollokaler och skolorganisation och tar fram ett forslag på uppdrag och tidsplan till 
kommunstyrelsens nästa sammanträde den 2 september 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Framtida skolorganisationen är en komplex fråga och behöver därfor utredas nännare. Ett 
forslag är att bilda en styrgrupp som åtenappmierar till kommunstyrelsen och 
utbildningsnä1ru1den. 

Under sammanträdet 
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Maria Malmberg (C) fareslår att styrgruppen tar fram underlag for attkutmata ett beslut och 
att de arbetar efter en tidplan. Det finns farhågor att genom att kmrununstyrelsens 
arbetsutskott ingår i styrgruppen så flyttas fi·ågan om framtida skolorganisationen från 
utbildningsnämnden. Kmrununstyrelsens ordforande Daniel Andersson (M) fareslår att alla 
pmiier har möjlighet att yttra sig till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 
augusti 2019. Yttrandet behöver vara lä1ru1as senast den 7 augusti 2019. 

Beslutet ska skickas till 
Sektor utbildning 


