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Plats och tid Nossebroskolans aula, kl. 18:30–19:15 

Deltagare Beslutande ledamöter, ersättare och övriga närvarande 
Se närvarolista på sida 2 
 
 

   

Justeringsmän Niclas Eringsfors (S) och Stefan Algebäck (M) 
 
Justeringens  
plats och tid 

Kommunkontoret, torsdagen den 30 augusti kl. 16:00 
 §§ 51–54 

Underskrifter 

                         Sekreterare 

 
 

 

 Lina Jonasson  

   Ordförande 

  

 Bengt Viktorsson (M)   

   Justeringsmän 

 
 

 

 Niclas Eringsfors (S), Stefan Algebäck (M)  

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

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-08-27 

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-30 

Datum då anslaget tas ned 2018-09-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Lina Jonasson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Bengt Viktorsson (M), ordförande 
Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordf. 
Helene Mohr (C), 2:e vice ordf. 
Daniel Andersson (M) 
Maria Radivoj (S) 
Niclas Eringsfors (S) 
Tomas Johansson (C) 
Marie-Louise Svensson (M) ej § 53 & 54 
Fredrik Almgren (M) 
Kenth Henningsson (S) 
Maria Malmberg (C) 
Peter Lundgren (M) 
Gunilla Hermansson (KD) 
Robert Hallin (S) 

Mats Olsson (MP) 
Barbro Gustafsson (M) 
Pia Fahlgren (C) 
Elsy Lundberg Östrand (L) 
Jörgen Dimenäs (M) 
Leif Avlskarl (M) 
Conny Svensson (S) 
Fredrik Karlsson (M) 
Tommy Jonsson (S) 
Stefan Algebäck (M) 
Ralph Lundell (KD) 
Yvonne Mossberg (S) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

Pernilla Jönsson (M) 
Birgitta Nilsen (V) 

 

Övriga 
närvarande 

  

Ersättare Anita Carlsson (C)  
Stig Larsson (C)  

 

Tjänstemän Lars Jerrestrand, kommunchef 
Lina Jonasson, tf administrativ chef 
Björn Franke, chef social sektor 
Eva-Lena Egsonius, ekonomichef 
Kjell Karlsson, chef planering & utveckling 
 

 

Övriga Carl Dicander, revisor 
Lars Sahlin, revisor 
Tore Carlsson, revisor 
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Ärendelista 

§ 51  Dnr 2018-000172 
Medborgarförslag om göra projektet "Level Up"  permanent i  
Essunga kommun med placering under kommunstyrelseförvaltningen ....................... 4 

§ 52  Dnr 2015-000210 
Kommunens ledningsorganisation ............................................................................... 5 
§ 53  Dnr 2018-000159 
Skrivelse om flytt av förskoleverksamhet på avdelning Svampen ............................... 9 

§ 54  Dnr 2018-000027 
Delgivningar kommunfullmäktige 2018 ...................................................................... 10 
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§ 51 Dnr 2018-000172  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Mottager medborgarförslaget och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut.  

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 
arbetsmarknaden. Essunga kommun deltar i projektet tillsammans med de västra kommunerna 
i Skaraborg. Projektet finansieras till mycket 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 är det viktigt att mentorsfunktionen har en självständig funktion och 
att den ligger kvar under Kommunstyrelsen och inte förs över till socialförvaltningen.    

Beslutsunderlag 
Förslag, Privatperson, 2018-08-17 
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§ 52 Dnr 2015-000210  

Kommunens ledningsorganisation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa det reviderade förslaget avseende tjänstemannaorganisation.  

Reservation 

Socialdemokraterna (S) reserverar sig mot beslutet till förmån av den ledningsorganisation 
som beslutades av kommunfullmäktige 2017-05-15, § 25.      

Sammanfattning av ärendet 
Ledningsgruppen i Essunga kommun har gjort en analys av områden, ansvar och strukturer i 
den tjänstemannaorganisation som beslutades av kommunfullmäktige 2017-05-15, § 25. Detta 
för att förtydliga och förenkla vissa delar av strukturen; däribland kostnader för ny lednings-
organisation, se till helhetsperspektivet för alla verksamheter och kommunala bolag liksom 
samverkansaspekter med andra kommuner.  

Aktuella och långsiktiga behov har analyserats, vilket sammanställts i sex primära 
förändringsförslag:  
- Samlad administration i en ny struktur för ansvar, uppgifter och förslag på fördelning av 
arbetsuppgifter. 
- Ny struktur för ansvar av kommunala lokaler under Essunga Bostäder AB, som ger en 
samlad kommunal fastighetsförvaltning. 
- Ny kommungemensam bemanningsfunktion som HR-funktionen ansvarar för.   
- Placering och ansvar för kultur, fritid, bibliotek och vuxenutbildning under 
utbildningssektorn.   
- Placering och struktur för kost- och lokalvårdsverksamheterna där det finns kompetens och 
förståelse för dessa fackområden. Inledningsvis prioriteras lokalvårdsdelen med en förstudie 
för att eventuellt samordnas under Essunga Bostäder AB. 
- Placering och ansvar för arbetsmarknadsenheten (AME) och integrationsverksamheterna till 
social sektor. Den 1 januari 2018 implementerades en ny organisationsstruktur inom social 
sektor och en utföraravdelning för barn och vuxna skapades. Genom detta uppnås en 
enhetlighet för alla behov inom aktuella grupper med en samlad stödstruktur. 

Istället för tidigare föreslagna fyra sektorer (bildnings-, social-, service- samt planering- och 
utvecklingssektor) föreslås det nu bli två sektorer (utbildning- och social sektor). Härunder 
ska alla verksamheter samlas och på så sätt uppnå tydligare styrning, ledning och uppföljning 
liksom kostnadseffektivitet med endast två istället för fyra sektorchefer. All verksamhet 
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kommer att bedrivas inom verksamhetssektorerna emedan stödjande insatser såsom 
administration och HR, levereras från kommunledningskontoret. 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018, § 33 återremitterades ärendet för 
ytterligare beredning med följande motivering från Maria Radivoj (S): 
- Att risk- och konsekvensanalys ska göras för samtligt berörda verksamheter 
- Att resultatet av utredningsuppdraget till förhandlingsdelegationen, vad gäller fastighets-
förvaltningen, redovisas innan beslut ska tas 
- Att Steg 2 för analys inom VUX-AME-Integration ska kunna göras klart i sin helhet 
- Att utredning om tillhörighet vad gäller kosthantering ska redovisas innan beslut ska tas    

Under sammanträdet 
Kommunchef Lars Jerrestrand presenterar ärendet för fullmäktige.  

Chef för social sektor, Björn Franke, presenterar förslaget om organisationsförändringen kring 
AME och integration.  

Maria Radivoj (S) begär ordet och meddelar att Socialdemokraterna (S) avstyrker 
kommunstyrelsens förslag och yrkar på att den tidigare beslutade organisationen ska gälla 
(kommunfullmäktige 2017-05-15 § 25) med följande motivering: 

Vid den tidigare återremissen ställdes fyra krav som behövde besvaras innan vidare 
beslut kunde tas i ärendet. Detta var samtliga partier närvarande vid fullmäktigemötet 
i juni överens om. Vi kan konstatera att den enda kravet som givits ett godtagbart svar 
är den om utredningsuppdraget gällande kommunens fastighetsförvaltning, dock 
saknas implementering av Lokalvården som egentligen hörde till utredningsuppdraget 
också. 
Övriga tre krav har inte besvarats eller åtgärdats och vi är därmed inte alls nöjda 
med behandlingen av återremissen.  
Det mest allvarliga i hela ärendet har varit den framhastade processen med dålig 
förankring, att tidigare beslut tagna i fullmäktige inte respekterats och fullföljts utan 
snarare obstruerats samt att transparensen är obefintlig i redovisningarna av det nya 
förslaget till ledningsorganisation. Att ledningen dessutom åsidosatt sin skyldighet att 
göra Risk- och konsekvensanalys för berörda verksamheter är särdeles allvarligt.  

 

Tomas Johansson (C) begär ordet och ställer frågan hur Socialdemokraterna tänker finansiera 
en eventuell icke revidering av ledningsorganisation.  

Maria Radivoj (S) besvarar frågan.  

Daniel Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna revidering av ledningsorganisation 

Socialdemokraternas (S) förslag  
Avstyrka kommunstyrelsens förslag  

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas (S) förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Maria Radivoj (S) meddelar att Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet samt att de 
innan justering lämnar in skriftlig reservation.   

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsen 2018-08-08, § 94 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-27, § 71 
- Förhandlingsdelegationen 2018-06-25, § 13 
- Kommunfullmäktige 2018-06-18, § 33 
- Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 70 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 57 
- Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 51 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11, § 44 
- Kommunstyrelsen 2018-03-28, § 44, punkt 7           

     

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen 2018-08-08, § 94 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-27, § 71 
- Förhandlingsdelegationen 2018-06-25, § 13 
- Kommunfullmäktige 2018-06-18, § 33 
- Kommunstyrelsen 2018-05-28, § 70 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 57 
- Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 51 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11, § 44 
- Kommunstyrelsen 2018-03-28, § 44, punkt 7           

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-07-18 
- Förslag revidering av ledningsorganisationen i Essunga kommun (version 3),  
kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-05-13 
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- Presentation av fastighetsförvaltning och lokalvård inom Essunga kommun, kommunchef 
Lars Jerrestrand, 2018-06-21 
- Riskanalys av överförandet av arbetsmarknadsfrågor (AME) och integration från 
kommunstyrelseförvaltningen till social sektor, kommunchef Lars Jerrestrand, 2018-07-19       
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§ 53 Dnr 2018-000159  

Skrivelse om flytt av förskoleverksamhet på  
avdelning Svampen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Skrivelsen mottages och överlämnas till utbildningsnämnden för beaktande.      

Sammanfattning av ärendet 
Skrivelse har inkommit till Kommunfullmäktige från föräldrar till barnen på förskolan 
Svampen. I skrivelsen uppmanar författaren till att Kommunfullmäktige ska se över rutinerna 
för hur kommunens tjänstemän handskas med förändringar i barngrupper, att organisationen 
startar ett reformarbete kring hur man ser på medborgardialog och enskildas rätt att få göra sin 
röst hörd samt få ta del av information.       

Beslutsunderlag 
Skrivelse, medborgare 2018-06-14      
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§ 54 Dnr 2018-000027  

Delgivningar kommunfullmäktige 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisning av meddelanden inkomna 12 april till och med 18 juni 2018 som 
förtecknas i protokoll.        

Beslutsunderlag 
- Protokoll §§ 12–14, Förhandlingsdelegationen, 2018-06-25 

- Protokoll §§ 93–95, Kommunstyrelsen, 2018-08-08      

 

 


