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Essunga kommun 

§ 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2017-000014 

Val av ersättare till styrgruppen LAB190 

Kommunstyrelsens beslut 

Barbro Gustafsson (M) utses till ersättare i styrgrupp LAB190. 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 
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LAB190 är en långsiktig samverkansplattform för att skapa ett modellområde för hållbar 
utveckling i landskapet längs väg 190 från Hjällbo till Nossebro. Väg 190 är cirka 70 
kilometer lång och skär genom fyra kommuner; Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga. Det 
ingår i en av de gröna kilar som i strukturbilden för Göteborgsregionen (GR) lyfts fram som 
viktiga för en hållbar samhällsutveckling. 

Samverkan inom LAB 190 utgår från den Europeiska landskapskonventionen och 
intentionerna i den. Begreppet landskap är centralt. Ett landskap hänger samman oavsett 
tenitoriella eller ämnesmässiga gränser. En annan viktig utgångspunkt är invånarnas 
möjligheter att påverka och bidra tilllandskapets utveckling. 

LAB190 initierades 2013 genom en förstudie där Västarvet bjöd in representanter från 
Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga (tillsammans med Göteborgsregionens 
kommunalförbund och Länsstyrelsen Västra Götaland) till en bussresa längs väg 190 och ett 
uppföljande seminarium. 

En arbetsgrupp bildades som tog fram ett samverkansavtal där viljeinriktningen mellan 
parterna fastslogs. Pmter i LAB 190 är Göte borg/stadsdelsförvaltningen Angered, Le rums 
kommun, Alingsås kommun, Essunga kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund, 
Skaraborgs kommunalförbund, VästarvetNästra Götalandsregionen, Business Region 
Göteborg samt Länsstyrelsen. 

Under sammanträdet 
Barbro Gustafsson (M) föreslås. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§2 D nr 2017-000005 

Rapportering internkontroll 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisning av internkontroll2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Löpande under året görs uppföljningar av intemkontroller i kommunstyrelsen samt en 
rappmi/redovisning av dessa kontroller det gångna kalenderåret. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-16, § 3 överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för ställningstagande. 

Under sammanträdet 
K valitetsutvecklare Susanne Bard, controller Inger Knutsson och förvaltningssekreterare 
Lina Oskarsson informerar om vad internkontroll är, syfte med mera. Lina Oskarsson 
presenteras som Susanne Bards efterföljare som kvalitetsutvecklare. 

Foldern På den säkra sidan (om intern kontrollför förtroendevalda i kommuner och 
landsting), som är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, delas ut till ledamöterna. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-16, § 3 

Beslutsunderlag 
Redovisning, controller Inger Knutsson och kvalitetsutvecklare Susanne Bard, 2016-12-30 
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Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§3 Dnr 2017-000006 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna föreslagen revidering av punkt 9.4 i kommunstyrelsens delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 
Ett yttrande begärs från Essunga kommun vid vmje tillståndsansökan för kameraövervakning, 
fyrverkerier med mera. Tidsspannet från mottagen begäran till dess yttrandet ska vara 
tillståndsgivande myndighet tillhanda är oftast väldigt kort. Antalet begärda yttranden har 
ökat markant, framförallt från länsstyrelsen och polismyndigheten. 

För att kommunen ska hinna yttra sig inom den snäva tidsram som ges i sådana fall föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen följande ändring i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Nuvarande lydelse: 
9. Övrigt 
9.4 Yttrande tilllänsstyrelsen angående tillstånd för övervakningskameror. 
Beslutas av: Kommunstyrdsens ordförande 
Ersättare: Kommunchef 

Föreslagen lydelse: 
9. Övrigt 
9.4 Yttrande till myndighet angående tillstånd av icke principiell beskaffenhet, till exempel 
för övervakningskameror eller fyrverkerier. 
Beslutas av: Kommunstyrelsens ordförande 
Ersättare: Kommunchef 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-16, § 4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§4 Dnr 2016-000090 

Kommunhuset 

Kommunstyrelsens beslut 

Överlämna ärendet till budgetdialogen 3 april. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av brist på såväl kontorsutrymmen som konferenslokaler har frågan om 
mindre tillbyggnation av kommunhuset lyfts. 

Kommunstyrelsen 2016-11-07, § 136 beslutade åtenemittera ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för att se över kommande investeringar samt hur dessa ska prioriteras. 

Sida 
7(26) . 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14, § 126 beslutade överlämna investeringar utöver 
objekt i verksamhetsplanen till kommunstyrelsen samt ge kommunchefen i uppdrag att ta 
fram möjliga utlokaliseringar av personal samt kostnader och konsekvensbeskrivningar i 
samband med detta. 

Under sammanträdet 
KommunchefKjell Karlsson informerar om bakgrunden till ärendet och dagsläget. 

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 l 7-01-16, § 5 
-Kommunstyrelsen 2016-11-28, § 143 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14, § 126 
-Kommunstyrelsen 2016-11-07, § 136 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24, § l 07 
-Budgetberedningen 2016-09-20, § 13 
-Kommunstyrelsen 2016-09-12, § 95 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-22, § 75 
-Kommunstyrelsen 2016-05-09, §50 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25, § 42 

Beslutsunderlag 
- Ritning Amiralen, plan 2 befintlig planlösning 
-Ritning, Vårdcentralen i Nossebro, befintlig planlösning 
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Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§5 Dnr 2016-000151 

Gång- och cykelvägar, prioritering 

Kommunstyrelsens beslut 

-Under 2017 uppföra belysning på gamlajärnvägsbanken Nassebro-Essunga station. 

- Särskilt beslut angående finansiering i ärendet kommer behövas. 

- Överlänma övrig diskussion om gång- och cykelvägar till budgetdialogen 3 april. 

Sammanfattning av ärendet 
En prioriteringsordning av kommunens gång- och cykelvägar (GC-vägar) bör göras. 

Kommunstyrelsen 2016-09-26, § 119 patiierna redogjorde för hur de tycker att de olika gång
och cykelvägarna bör prioriteras. 
styrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att ta fram kostnadsberäkningar på: 
-belysning på gamlajärnvägsbanken Nassebro-Essunga station. 
-kompletta gång- och cykelvägar i samhällena Jonslund, Främmestad och Fåglum. 

Ärendets gång 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-16, § 6 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14, § 127 
-Kommunstyrelsen 2016-09-26, § 119 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-19, § 95 
-Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-22, § 76 

Beslutsunderlag 
- Skisser 2 stycken, projekteringshandlingar Jonslund 
- Kostnadsberäkning, ALP Marktelmik AB, 2016-12-16 
-Karta Jonslund, kommunstyrelseförvaltningen, 2017-02-01 
-Flygfoto Jonslund, kommunstyrelseförvaltningen, 2017-02-01 
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Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§6 Dnr 2017-000012 

Utfall investeringsbudget 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Ta del av utfall investeringsbudget 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Essunga kommuns investeringsbudget 2016 jämförs med utfall investeringar 2016. 

Under sammanträdet 
Kommunstyrelsen går igenom utfallet av investeringsbudget 2016 och kommunchef 
Kjell Karlsson svarar på frågor. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-16, § 7 

Beslutsunderlag 
Utfall investeringar 2016, kommunstyrelseförvaltningen 
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Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§7 Dnr 2017-000010 

Redovisning av medborgarförslag 2016 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna avrapportering för medborgarförslag 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
En kommuninvånare, som är folkbokförd i kommunen, kan väcka ett ärende i 
kommunfullmäktige genom ett så kallat medborgarförslag om kommunfullmäktige har 
beslutat det enligt kommunallagen (KL) 5:23 § 5 p. Kommunfullmäktige i Essunga 
kommun har fattat ett sådant beslut. 

KL anger i 5:33 § att medborgarförslag bör beredas så att beslut kan fattas inom ett år från 

Sida 
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det att medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska detta 
och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom den angivna 
tiden. Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning en gång varje år 
redovisa de medborgarförslag som behandlats Gämställs med motioner). 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-16, § 8 

Beslutsunderlag 
Redovisning, förvaltningssekreterare Susanne Engdahl 

l ""~''"""'''""'' 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§8 Dnr 2017-000009 

Redovisning av motioner 2016 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bes l u tar 

Godkänna avrapportering för motioner 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning en gång vmje år 
redovisa de motioner som behandlats och de motioner som inte är färdigbehandlade. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-16, § 9 

Beslutsunderlag 
Redovisning, förvaltningssela-eterare Susanne Engdahl 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§9 Dnr 2017-000007 

Särskild satsning på språkinlärning i svenska för 
nyanlända 

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag: 

12(26) 

I projektform under 2017 göra en särskild satsning på språkinlärningen i svenska för 
nyanlända. Detta med medel från integrationscenters överskott 2016 från statsbidrag avsedda 
för mottagning och integration av flyktingar. Överskottet 2016 kommer att bli drygt 700 000 
kronor och förslaget är att avsätta 500 000 kronor av nämnda överskott till ett projekt med 
namnet: "Särskild satsning på språkinlärning i svenska för nyanlända" på följande vis: 
-En halvtidstjänst under 2017 undervisande på SFI och SO-ämnen på grundläggande nivå 
250 000 kronor 
- Timanställda (två personer och två språk) språkstöd 12 timmar per vecka 
l 05 000 kronor 
- Inköp av 20 stycken surfplattor 
90 000 kronor 
- Bärbara datorer 5 stycken 
3 5 000 leronor 
-Vidareutbildning av personal, till exempel Westmns Erasmusprojekt, projekt In Väst (ESF, 
GR), jobbskuggning samt andra utbildningar och samverkan som inte inryms normalt, med 
syfte att utveckla metodik och pedagogik. 
20 000 leronor 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-16, § l O överlänmade ärendet till kommunstyrelsen 
för ställningstagande. 

Under sammanträdet 
KommunchefKjell Karlsson informerar i ärendet. 

Jörgen Dimenäs (M), Daniel Andersson (M) med flera yrkar på återremiss till kommun
styrelseförvaltningen för ytterligare beredning. Det som efterfrågas är; hur arbetar SFI i 
kommunen i dagsläget? vilka brister kan identifieras? hur kan denna extrasatsning (om 
genomförd) utvärderas? 

Gunilla Hermansson (KD) yrkar på beslut av kommunstyrelsen under dagens sammanträde i 
enlighet med tjänsteskrivelsen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

Fmtsättning § 9 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jörgen Dimenäs (M), Daniel Andersson (M) med flera 
Återemittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning. 

Gunilla Hermansson (KD) 
-I projektform under 2017 göra en särskild satsning på språkinlärningen i svenska för 
nyanlända, enligt förslaget. 
- Ovanstående satsning finansieras med medel från integrationscenters överskott 2016, 
500 000 kronor. 

Beslutsgång 
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Ordföranden ställer proposition på Jörgen Dimenäs (M), Daniel Andersson (M) med fleras 
förslag och Gunilla Hermanssons (KD) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Jörgen Dimenäs (M), Daniel Andersson (M) med fleras förslag. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ja - Gunilla Hermanssons (KD) förslag. 
Nej -Jörgen Dimenäs (M), Daniel Andersson (M) med fleras förslag. 

Omröstningsresultat 
Ja- 4 röster som följer: 
Gunilla Hermansson (KD), Nielas Eringsfors (S), Robeli Hallin (S) och Peter Andreasson (S). 

Nej - 5 röster som följer: 
Daniel Andersson (M), Barbro Gustafsson (M), Peter Lundgren (M), Jörgen Dimenäs (M) och 
Tomas Johansson (C). 

Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen beslutat enligt Jörgen Dimenäs (M), Daniel 
Andersson (M) med fleras förslag. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-16, § l O 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samordnare integration & EU Daniel Norberg, 2016-12-15 
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Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§10 Dnr 2016-000193 

Internationell strategisk plan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bes l u tar 

Anta Internationell strategisk plan, enligt förslaget 2017-01-05. 

Sammanfattning av ärendet 
För att kommunerna i Västra Skaraborg (V6) bland annat ska arbeta enhetligt och mot samma 
mål med gemensam styrka föreslås en gemensam internationell strategisk plan. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-16, § 11 

Beslutsunderlag 
- Tjänstesla'ivelse, samordnare integration & EU Daniel Norberg, 2017-01-05 
-Förslag, kommunstyrelseförvaltningen, 2017-01-05 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§ 11 Dnr 2016-000201 

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och 
riksfärdijänst2016- 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Anta trafikförsäljningsprogrammet för färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019, enligt 
förslaget 20 16-1 0-21. 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 
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Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010: l 065) ska de kommuner som inte överlåtit ansvaret för 
färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett trafikförsäljnings
program för färdtjänst och riksfärdtjänst 

Under sammanträdet 
Färdtjänsthandläggare Lina Oskarsson informerar om bakgrund och syfte med mera. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-16, § 12 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteshivelse, färdtjänsthandläggare Lina Oskarsson, 2016-11-23 
- Protokollsutdrag § 82, Skaraborgs kommunalförbund, 2016-1 0-21 
- Förslag, Skaraborgs kommunalförbund, 2016-1 0-21 
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Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§ 12 Dnr 2016-000202 

Handlingsplan trygghet, service och delaktighet i 
hemmet med digital teknik 

Kommunstyrelsens beslut 

-Ge socialnämnden i uppdrag att påbötja processen att etablera konceptet "trygghet, 
service och delaktighet i hemmet genom digital teknik" inklusive att övergå till digitala 
trygghetslarm. 

- Använda den framtagna handlingsplansmallen samt föreslagen arbetsgång. 

Sammanfattning av ärendet 
I överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
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2014 fick kommunerna i uppdrag att påbötja processen att etablera konceptet "trygghet, 
service och delaktighet i hemmet genom digital teknik". I konceptet skulle en långsiktig plan 
för finansiering, organisation och samverkan inom eHälsoområdet ingå. Målet med arbetet är 
att brukare ska ha bättre möjligheter att bo kvar i sin hemmiljö, få stöd till egenvård och bättre 
hälsa samt stöd till fortsatt aktivt och socialt liv. 

Under sammanträdet 
Kommunchef Kjell Karlsson informerar om bakgrund med mera. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-16, § 13 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse och förslag, Skaraborgs kommunalförbund, 2016-11-21 
-Visualisering av handlingsplan, Skaraborgs kommunalförbund, 2016-11-21 
-Protokollsutdrag§ 84, Skaraborgs kommunalförbund, 2016-10-21 
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Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§ 13 Dnr 2016-000211 

Policy för Essunga kommuns internkontroll 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Anta Policy för Essunga kommuns internkontroll, enligt förslaget 2016-12-05 

Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll är en process som påverkas av ledning och annan personal, och som utformats 
för att ge en rimlig försäkran om att satta mål uppnås inom följande områden: 
-Ändamålsenlig och effektiv verksamhet. 
- Tillförlitlig finansiell rappmiering. 

Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av 
ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för 
styrning och ledning. Internkontroll kan till exempel omfatta riskbedömningar för 
organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och 
hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs. 

Ärendets gång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 17-01-16, § 14 

Beslutsunderlag 
Förslag, kvalitetsutvecklare Susmme Bard, 2016-12-05 
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Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§14 Dnr 2017-000019 

Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland 

Kommunstyrelsens förs lag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

- Ställa sig bakom förslaget till "Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland, avtal som 
reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i 
Västra Götaland", med giltighet från den l april 2017 till den 31 december 2020 och som 
ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla fr.o .m. den l april 
2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om 
ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med två år i taget. 

- Ställa sig bakom förslaget till underavtal "Överenskommelse om samarbete mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk", med giltighet från den l april2017 till den 
31 december 2020 och som ersätter nuvarande överenskommelse, som därmed upphör att 
gälla from den l april 2017. 

- Ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal "Ramavtal om läkarinsatser inom 
kommunernas hälso- och sjukvård", till smmna avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet som 
är huvudavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Konununerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR) reglerar ansvarsfördel
ning och samverkan för hälso- och sjukvård genom ett gemensamt hälso- och sjukvårdsavtaL 
Det nu föreslagna avtalet, med en avtalstid från och med l april 2017 till och med 31 
december 2020, gäller under förutsättning att beslut tas i regionfullmäktige i VGR och 
kommunfullmäktige i respektive kommun. Avtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan 
inom de områden där kommunen och VGR har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) § 3 och§ 18. För personer som får konununal hälso- och 
sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan landstinget ansvarar för läkarresurser 
och övriga kompetenser. 

Ärendets gång 
Konununstyrelsens arbetsutskott 2017-01-16, § 7 

Justerandes sign 
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Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

Fortsättning§ 14 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 5, socialnämnden, 2017-01-1 7 
- Tjänsteskrivelse, Lidköpings kommun, 2016-11-25 
- Bilaga Hälso- och sjukvårdsavtal et, Skaraborgs kommunalförbund, 2016-12-02 
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Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§15 D nr 2017-000028 

Avsiktsförklaring, Samverkan gällande vatten och avlopp 
i Essunga, Grästorp, Lidköping och Vara kommuner 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna avsiktsförklaringen. 

Sammanfattning av ärendet 
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Den 9 september 2016 hölls en utvecklingsdag i V6 angående beslut fattat i respektive 
kommunstyrelse under 2014. Ett av de områden som är prioriterat är framtida V A samverkan. 
Främst för att säkerställa framtida behov för invånare inom kommunerna utifrån bland annat 
kompetens, redundans och resurser. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman, 2017-01-25 
- A vsiktsförklaring, Kommunstyrelseförvaltningen, 2016-12-05 
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Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§ 16 Dnr 2017-000020 

Begäran om tilläggsanslag, socialnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna tilläggsanslag för socialnämnden på l 00 000 kronor för inventarier till 
socialkontoret 

Sammanfattning av ärendet 
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Det föreligger behov av uppgradering av kontorsmöbler på socialkontoret för att förbättra 
arbetsmiljön för medarbetarna. Socialchef Bosse Svensson har i sanu·åd med ekonomichef 
Eva-Lena Egsonius blivit rekonunenderad att begära tilläggsanslag för detta ändamål, 
eftersom det inte finns tillräckligt med medel för investeringen i socialnämndens 
investeringsbudget Socialnänmden begär därför ett tilläggsanslag i investeringsbudget 2017 
på l 00 000 kronor för inventarier till socialkontoret 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 4, socialnänmden, 2017-01-17 
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Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§ 17 Dnr 2017-000032 

Mottagande av konstverk från konstnär Roland Andersson 

Kommunstyrelsens beslut 

- Essunga kommun tar tacksamt emot konstverket som en gåva efter framlidne konstnären 
Roland Andersson via Lions Club. 

- 45 000 leronor finansieras med medel från ansvar l O, verksamhet 91700. 

Sammanfattning av ärendet 
Essunga kommun är erbjuden en gåva av framlidne konstnären Roland Andersson, bördig 
från Essunga kommun och skapare av skulpturen Vattentrappan på Fontäntorget 

Lions Club får gåvan av konstnärens familj och därefter är Lions avsikt att skänka verket till 
Essunga kommun. Samtal har förts mellan Lions Club och Essunga kommun, och kommunen 
har inledningsvis förklarat sig positiv till att ta emot gåvan när man har ett beslut på detta i 
kommunstyrelsen. 

Kostnaden för att få konstverket på plats beräknas till ca 65 000 kronor inklusive belysning. 
Placeringen föreslås vara vid Nossan, (karta alternativ 1). 
Konstverket är värderat till 250 000 kronor. Lions Club står för frakten från Bohuslän till 
Nossebro. 20 000 leronor finansieras från utbildningsnämndens budget för kultur. För att 
kunna ta emot skulpturen behövs en finansiering på 45 000 kronor från kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
- Bild av konstnär intill konstverket 
-Karta med förslag på möjliga placeringar 
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Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§ 18 Dnr 2016-000128 

Personalstrategiskt program 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet tas upp på kommunstyrelsens nästa sammanträde 27 mars. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens strategiska plan är antagen. När det gäller personalfrågor finns ett avsnitt i denna 
som handlar om kompetensförsö1jning. Detta är en mycket aktuell fråga i kommunen då vi 
under de närmaste åren kommer att ha många pensionsavgångar samtidigt som det blivit 
svårare att rehytera på vissa tjänster. Heltidsfrågan är också aktuell. I det nya avtalet med 
Kommunal finns bland annat en ny shivning om att arbetsgivaren ska eftersträva 
heltidsarbete. 

Förhandlingsdelegationen tillsammans med personalcheflngrid Jessen har tagit fram ett 
förslag till personalstrategiskt program för 2017-2018 med fokus på kompetensförsö1jning. 

Under sammanträdet 
KommunchefKjell Karlsson informerar om syfte med mera och ordförande i förhandlings
delegationen Maria Malmberg tillsammans med delegationens vice ordförande Peter 
Andreasson (S) informerar om framtagandet av programmet. 

Partigrupperna bör inkomma med synpunkter på programmet senast 17 februari. 

Ärendets gång 
- Förhandlingsdelegationen 2017-01-16, § 3 
-Förhandlingsdelegationen 2016-12-19, § 45 
-Förhandlingsdelegationen 2016-06-20, § 16 

Beslutsunderlag 
Förslag, förhandlingsdelegationen, 2017-01-16 
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Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§19 D nr 2017-000002 

Information 2017 

l. Aldiva Stallaholm 

Administrativ chef och projektledare för Aktiva Stallaholm Pia Jakobsson Hansson 
informerar om projektet. Bland annat målsättning, förankringsarbete hösten 2016 och 
planer. 

2. Personal/rel{rytering 

Sida 

24(26) 

KommunchefKjell Karlsson informerar om pågående och framtida tilltänkta rekryteringar. 

Kommunstyrelsen är positiva till att kommunchefen verkställer rekryteringen av 
socialchef. 

3. Trafiken i samhället 

Problem och insatser tillsammans med polisen diskuteras. 

4. Miljöseminarium 28 februari 

Kallelse kommer skickas ut. 

5. Informationsmöte i Nossebroskolans aula 14 mars kl. 18:00 

Detta är ett informationsmöte, med blandat innehåll, för medborgare. 

6. Nossebro Marknad, olika teman 

7. Skollolmler 

Social- och utbildningschefBasse Svensson tillsammans med Tomas Johansson (C) och 
ordförande i utbildningsnänmden Maria Malmberg (C) informerar om problem med lokaler 
för bland am1at hemkunskapsundervisning som pågått under en längre tid . Dessa lokaler 
behöver omgående byggas om. 
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Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§ 20 Dnr 2017-000004 

Delegation 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningarna över delegationsbeslut 

Under sammanträdet 
Ett delegationsbeslut betyder att nämnden har överlåtit beslutsfattandet till tjänstemannen. Ett 
delegationsbeslut ska dock alltid rapporteras till nämnden. 

Beslutsunderlag 
- Färdtjänst handlagda ärenden 2016-11-01--2016-12-31, fårdtj änsthandläggare Lina 
O skarsson 
- Anstånd av betalning till och med 2016-12-31, ekonomiassistent Lillemor Kulin 
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Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2017-02-06 

Kommunstyrelsen 

§ 21 Dnr 2017-000003 

Delgivningar 2017 

- Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-01-16 

-Protokoll, Förhandlingsdelegationen, 2016-11-28 

- Protokoll, Förhandlingsdelegationen och Styrgrupp framtida organisationer, 2016-12-19 

-Protokoll, Göliska IT, 2016-12-01 

- Protokoll, Sicaraborgs kommunalförbund, 2016-12-02 

- Protokollsutdrag § 95 Objekt reviderad regional plan, Sicaraborgs kommunalförbund, 
2016-12-02 

-Protokollsutdrag§ 103 Strandskydd LIS, Sicaraborgs kommunalförbund, 2016-12-02 

-Protokollsutdrag§ 256 Återbetalning av eget kapital, Tolkförmedling Väst, 2016-11-25 

- Protokollsutdrag § 257 Investeringsbudget för nytt verksamhetssystem, 
Tolkförmedling Väst, 2016-11-25 

- Information och årsplanering 20 l 7 gällande flyktingmottagande, Migrationsverket, 
2016-12-28 

-Yttrande gällande samrådsremiss E20 Vårgårda-Ribbingsberg, förste miljöinspektör 
Eva Bayard, 2017-01-11 

- Bestämmelser om ersättning till fötiroendevalda i Essunga kommun 2015-2018 med 
beloppsbilaga för 2017, förhandlingsdelegationen 

- Sammanträdesdagar i Essunga kommun 2017, fickformat 
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