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§73 Dnr 2021/00307

Fråga från Ingvor Bergman (S) till socialnämndens
ordförande Sture Olsson (M) om brister i två av
kommunens äldreboenden

Bakgrund

Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Ingvor Bergman (S) följande
fråga till socialnämndens ordförande Sture Olsson (M).

Fråga

" Fr åga t ill socialnämndens or dför ande Stur e Olsson
På kort tid har vi fått alarmerande rapporter gällande två av kommunens
äldreboenden. Rapporter som visar "betydande konsekvenser för brukare".

Socialdemokraternas fråga till socialnämndens ordförande är därför:

• Vilka akuta åtgärder har majoriteten vidtagit för att komma tillrätta
med de brister som uppdagats?

• Vilka beslut kommer att tas för att långsiktigt se till att liknande
händelser ej upprepas?"

Ingvor Bergman (S)

Svar

" Svar  på Ingvor  Ber gmans fr åga om Tåstor p och Ber gsliden

Tåstorp

På Tåstorp har enhetschefer ringt upp anhöriga till samtliga boende på
Tåstorp för att höra hur deras bild av verksamheten ser ut. 80 av 82 kände
inte alls igen den bild som getts i rapporteringen av Tåstorp, utan har varit
nöjda med vården. Flera hade dock synpunkter om hur kommunikationen
med anhöriga fungerat.

Anhöriga bjöds i samband med telefonsamtalen in till samtalsgrupper om hur
verksamheten kan förbättras och utvecklas. 25 valde att tacka ja och 16 del-
tog sedan i samtalsgrupper. Det som framkom då var att flera anhöriga inte
visste vem som var kontaktperson för deras närstående. De hade inte heller
fått återkoppling från kontaktperson.

Utifrån detta har det gjorts förtydliganden i rutiner kring ankomstsamtal,
kontaktmannaskap och återkoppling till anhöriga. Den person som inte har
kontaktpersonsutbildning ska få gå den under hösten. Detta har redovisats
för nämnden. Senast den 23/6.

, ras,Justerarn aturer
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Bergsliden

Vad gäller Bergsliden är det förvaltningen själv som gjort anmälan till IVO
enligt Lex Sara. Detta efter larm från kommunens sjuksköterska.

Samtal/möten med anhörig utifrån inkomna synpunkter har skett. Här har
genomgång med berörd personal ägt rum samt arbete både enskilt och i
grupp. På Bergsliden har en handlingsplan med 14 punkter tagits fram. Den
innefattar både punkter som syftar till en ökad kontroll på att arbetet genom-
förts så som det är planerat, samt punkter som gäller att arbeta vidare med,
samt uppföljningar. Detta för att se att den handlingsplan som bifogats
anmälan har effekt.

En uppföljning av hur arbetet med att förbättra situationen ska ske den 27/8
och kommer att återrapporteras till socialnämnden efter sommaren."

Sture Olsson (M), socialnämndens ordförande

Yttranden

Ingvor Bergman (S) och Sture Olsson (M) yttrar sig.

Paragrafen sk ickas t i l l
Ingvor Bergman (S)
Sture Olsson (M)

Justerar as,åignaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§74 Dnr 2021/00247

Besvarande av interpellation från Ingvor Bergman (S)
ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Eva Dahlgren (C) om särskilt stöd till elever i skolan

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2021, § 55, ställde
Ingvor Bergman (S) följande interpellation till barn- och utbildnings-
nämndens ordförande Eva Dahlgren (C).

Interpellat ion

" Inter pellation ställd t ill Bar n och utbildningsnämndens or dför ande
Eva Dahlgr en
Antalet elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ökar.
Många av dessa elever är i behov av en anpassad skolgång både vad det
gäller pedagogiskt och socialt stöd, samt fysisk miljö. Huvudmannen, d v s
kommunens barn -och utbildningsnämnd, har ansvar för att se till att eleverna
ges det stöd de behöver.

De signaler vi får är att kommunen inte lever upp till de krav som skollagen
ställer. Enligt de uppgifter som når oss får föräldrar besked om att vi har en
kö till platser där särskilt stöd ges samt att resurser dras in. En sådan
hantering riskerar att få förödande konsekvenser för den enskilde eleven.

Vår interpellation till barn och utbildningsnämndens ordförande blir därför:

• Vilka resurser har nämnden avsatt för att tillgodose individuella
behov för dessa elever?

• Finns det en kö till platser där särskilt stöd ges?

• Hur garanterar huvudmannen att stöd ges även om eleven inte kan
erbjudas plats i särskild undervisningsgrupp?

• Anser ordföranden att skolan är organiserad så att den kan möta alla
elever i behov av särskilt stöd?"

Svar på interpellat ion

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Dahlgren (C) besvarar
interpellationen enligt följande.

" Svar  på Inter pellat ion ställd av Ingvor  Ber gman (S) 2021-05-25
Antalet elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ökar
skriver Ingvor Bergman i sin interpellation.

Juster signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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De neuropsykiatriska diagnoserna bland barn och unga har ökat med
300 procent de senaste tio åren, enligt Socialstyrelsen.

Personer med NPF har ofta svårigheter med:

• Reglering av uppmärksamhet

• Impulskontroll och aktivitetsnivå

• Samspelet med andra människor

• Inlärning och minne

• Att uttrycka sig i tal och skrift

• Motoriken

Psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren, SKR, anser att diagnosen inte är
något man sätter på människan, utan något som hör ihop med tillståndet.

Tillstånd kan förändras. Man kan tillfriskna från det, man kan hitta strategier
som gör att man faktiskt inte har de här svårigheterna längre, och då upp-
fyller man inte kriterierna för en sån här diagnos, då har man den inte längre,
säger hon. Det är vanligt att vuxna med NPF-diagnos söker hjälp för att bli
av med diagnosen eftersom den blivit ett hinder i vuxenlivet.

Det viktigaste är att man får insatser när man behöver dem, säger Wieselgren.

Enligt skollagen:

3 kap 2 §, ska alla barn och elever i samtliga skolformer och i fr itidshemmet
ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

3 kap 5 §, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom
ramen för den ordinarie undervisningen.

3 kap 8 § Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars
skulle ha deltagit i eller  som komplement till denna. Det särskilda stödet ska
ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer  av denna lag
eller annan författning.

3 kap 11 § Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller  sameskolan innebära att
särskilt stöd ska ges enskilt eller  i en annan undervisningsgrupp (särskild
undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till.

Falköpings kommun har fler "särskilda undervisningsgrupper" än många
andra kommuner. Vi har 3 autismgrupper; Vindängen, Kyrkerör och
Ållebergsgymnasiet samt Lilla Fredriksberg (åk 1-6) och Studiegården
(åk 7-9). Men framför allt har man satsat mycket på förebyggande åtgärder.

Justerarn s ignaturer
---.

Protokollsutdraget bestyrks
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Varken skola eller vårdnadshavare kan ställa en elev i kö till särskild
undervisningsgrupp. Enligt skollagen ska undervisningen först och främst
anpassas så att den passar hela elevgruppen. I andra hand ska eleven ges
extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. I tredje
hand ska särskilt stöd ges inom den elevgrupp som eleven tillhör och först
om detta inte heller fungerar är det dags att pröva undervisning i en särskild
undervisningsgrupp. Till stöd har skolorna professionell hjälp av Special-
pedagogiskt Centrum (SPC) där det finns många olika specialister såsom
specialpedagoger, speciallärare, psykolog, logoped och kurator förutom
skolans eget elevhälsoteam. Dessutom finns det två stödteam som kan bistå
skolornas arbete.

För att bidra till att så många elever som möjligt får rätt stöd och att det finns
en likvärdighet för eleverna oavsett var i kommunen man bor, har SPC ett
övergripande ansvar gentemot alla skolor. Det finns säkert många olika
orsaker till att elever inte uppnår de kunskapskrav som förväntas. Stora
klasser i trånga lokaler är säkert en. Bristen på behöriga lärare kan vara en
annan.

Förvaltningen gör allt de kan för att möta de utmaningar som är möjliga att
göra något åt. Bland annat stöttar man rektorer, behöriga och obehöriga
lärare genom utbildningstillfållen och nätverksträffar.

När den nya skolorganisationen är på plats fullt ut enligt beslutet taget 2017
och vi har skolor som utgår från funktionsprogrammet på alla orter. När
Platåskolan är byggd och våra F -6 -skolor och de två F -9 -skolorna är
iordningsställda, ja då har vi en organisation och undervisningslokaler som
svarar mot de krav man kan ställa på en skolkommun. Trångboddheten är
något vi kan åtgärda genom att vi bygger om, bygger till och bygger nytt,
men tills dess att det är fullföljt överallt, måste vi nog tillstå att ännu har vi
inte gett förutsättningarna för att nå ända fram när det gäller att möta alla
elevers behov!"

Yttranden

Ingvor Bergman (S), Eva Dahlgren (C), Fredy Neiman (S), Adam Johansson (M),
Roger Lundberg (S), Karola Svensson (C), Niclas Hillestrand (S), Ed Kahrs (M)
och Vanja Wallemyr (C) yttrar sig.

Paragrafen sk ickas t i l l
Ingvor Bergman (S)
Eva Dahlgren (C)

Justerarnas aturer ,-- Protokollsutdraget bestyrks
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§75 Dnr 2021/00229

Falköpings kommuns delårsrapport per den
30 april 2021

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Falköpings kommuns
delårsrapport per den 30 april 2021.

Bakgrund

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en
uppffiljning av kommunens resultat mot budget görs var fjärde månad, den
30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna för augusti
och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer.
I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta mål.

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2021 visar ett positivt resultat
på 50,1 miljoner kronor, exklusive förändring semesterlöneskuld. Före-
gående år var motsvarande resultat 31,4 miljoner kronor. Helårsprognosen
totalt för kommunen visar ett resultat på 65,0 miljoner kronor, föregående år
var prognosen 10,0 miljoner kronor. Det är alltså betydligt högre resultat än
föregående år. Det råder dock fortfarande mycket stor osäkerhet i och med
anledning av pandemin och den ekonomiska utvecklingen. Flerårsplanen och
budgeten för år 2021 byggdes på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
prognos från oktober 2020 av förväntade skatteintäkter och generella stats-
bidrag. I delårsrapporten per april 2021 har SKR:s prognos från den 29 april
2021 lagts in. Sammantaget skatter och generella statsbidrag beräknas nu till
31,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Det bör dock poängteras att det är
prognoser. Nästa prognos från SKR kommer den 26 augusti 2021.

Nämndernas prognoser visar underskott på 10,1 miljoner kronor (föregående
år -29,8 miljoner kronor) jämfört med budget. Fyra nämnder prognosticerar
underskott, barn- och utbildningsnämnden -9,0 miljoner kronor, kultur- och
fritidsnämnden -3,8 miljoner kronor, kommunstyrelsen -1,1 miljoner kronor
samt samhällsskydd mellersta Skaraborg -0,1 miljoner kronor. Social-
nämnden och tekniska nämnden prognosticerar överskott på 2,3 respektive
1,6 miljoner kronor. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds delårs-
rapport samt kortfattat i denna kommuntotala delårsrapport.

Det som kan nämnas generellt kan nämnas är att staten fortsatt ersätta arbets-
givare för ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin samt avvikelser
mot budget vad gäller internhyror. Här kommer en analys och genomgång att
göras för att se om det behöver göras någon budgetjustering under året.

Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på -4,7 miljoner kronor för
år 2021.

Sida

9(37)

Justerar naturer Protokollsutdraget bestyrks

k V k

/
1 7 1 .,



FZ\LKÖPING
Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (37)
Sammanträdesdatum

2021-06-28

De centrala posterna visar ett underskott på -6,4 miljoner kronor jämfört med
budget, vilket till största delen är hänförligt till högre pensionskostnader på
grund av att livslängsantagandet förändrats.

Finansiella och övriga poster, exklusive skatter och bidrag, visar ett över-
skott på 10,1 miljoner kronor. Största avvikelsen finns här under finansiella
kostnader och avser lägre räntekostnader på grund av att kommunen löste in
två ränteswappar under år 2020 och som nu genererar lägre räntekostnader.

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god
ekonomisk hushållning, samt utifrån kommunens egna dokument "Riktlinjer
för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv".
Det innebär att det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av följande
resultatkrav.

• Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och
statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden 2021-2023
ska dock resultatet årligen uppgå till minst 45 miljoner kronor.

• Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid
utgången av perioden 2021-2023.

• Från år 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till
summan av avskrivningar och resultat, det vill säga låneskulden ska
inte öka.

Dokument "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv" kommer att justeras under året så att det överens-
stämmer med av kommunfullmäktige antagna finansiella mål.

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett
resultat för år 2021 på 45,0 miljoner kronor vilket också är beslutat
budgeterat resultat för år 2021. I den nu framlagda delårsrapporten visar
prognosen ett resultat om 65,0 miljoner kronor det vill säga en positiv
avvikelse med 20,0 miljoner kronor från budget. Kommunens lån far högst
uppgå till 1 700 miljoner kronor vid utgången av perioden 2021-2023.
Prognosen är att låneskulden kommer att uppgå till 1 188 miljoner kronor
vid utgången av år 2021. De finansiella målen för god ekonomisk hus-
hållning för år 2021 ser därför ut att uppfyllas för år 2021.

Viktigt vid analysen är dock att det är "tidigt på året" varför prognosera är
osäkra. Vidare bör resultatet analyseras utifrån att kommunens skatteintäkter
höjts med cirka 16 miljoner kronor på grund av den skattehöjning (35 öre,
från 21,60 kronor till 21,95 kronor) som gjordes inför år 2020. En stor del av
grunden till den beslutade höjningen avser en förstärkning av ekonomi för att
klara den ökade investeringstakten. Effekten av de ökade investeringarna
kommer successivt varför man bör se det beräknade goda resultatet år 2021
som att kommunen tagit höjd för ökande kostnader för kommande stora
investeringar. En fördröjning kommer att ske i dessa delar inte minst på
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grund av Platåskolans försening. Den reviderade kostnadsutjämningen inför
år 2020 har också ökat kommunens intäkter. Dessa två faktorer samt att
kommunerna i Sverige ser ut att vara något "överkompenserade" av staten på
grund av Corona-pandemin även år 2021 är det rimligt att Falköpings
kommun gör ett större överskott än budgeterat för år 2021.

Måluppfyllelse
Kommunfullmäktige har beslutat om fyra mål i syfte att nå till visionen om
"Det goda livet".

Kommunens fyra mål är följande.

• Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

• Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

• Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

• Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med
en tillitsbaserad styrning

Uppföljning av målen görs endast delvis i denna rapport. En mer utförlig
analys och uppföljning sker i delårsrapporten per den 31 augusti 2021.

Förvaltn ingens bedömning

I kommunens "Riktlinjer för verksamhets och ekonomistyrning" framgår
följande.

"Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot
budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att verksam-
heten kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska i första
hand täckas genom omdisponering av medel inom nämndens budgetram. I de
fall nämndens åtgärder medför ändrad verksamhetsinriktning eller nämnden
inte anser sig kunna hantera den negativa avvikelsen ska rapportering ske
omgående till kommunstyrelsen. Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska
dokumenteras i nämndens och styrelsens beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna
kräver väsentliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges antagna mål får dessa inte
vidtas utan beslut från kommunfullmäktige."

De prognostiserade underskotten i barn- och utbildningsnämnden, kommun-
styrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt nämnden för samhällsskydd
mellersta Skaraborg får anses inte vara av sådan "betydande avvikelser"
varför ovanstående behöver tillämpas i nuvarande läge.

Kommunen kommer enligt prognoserna i rapporten att på total nivå att klara
de finansiella målen och god ekonomisk hushållning.

Kommunens lokal- och fastighetskostnader övergick från och med år 2020
från att ha ingått i tekniska nämndens budgetanslag till en modell där
tekniska nämnden debitera samtliga nämnder internhyror. En budgetväxling
skedde då mellan tekniska nämnden och övriga nämnder. En ny riktlinje för
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interhyror är framtagen och kommer i det närmaste att beslutas av tekniska
nämnden. I denna delårsrapport framgår, framför allt gällande hyror för
barn- och utbildningsnämnden, att det finns oklarheter kring budgetväxling
och hantering av internhyror under löpande år vid lokalförändringar föreslår
kommunledningsförvaltningen att frågan utreds. Förslaget är, beslutspunkt
två, att kommunledningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnads-
förvaltningen får ett uppdrag att utreda frågan och återrapportera med förslag
på eventuella åtgärder i samband med delårsrapporten per den 31 augusti
2021.

Finansier ing

Kommunen kommer enligt prognoserna i rapporten att på total nivå att klara
de finansiella målen och god ekonomisk hushållning för Falköpings kommun
får därmed anses vara uppfyllt.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 92/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-21
Delårsrapport per den 30 april 2021 för Falköpings kommun
Samtliga nämnders verksamhetsrapporter per den 30 april 2021

Kommunstyr elsens för slag t ill beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings

kommuns delårsrapport per den 30 april 2021.

Kommunstyr elsens beslut
2 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen och

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda eventuella oklarheter
kring internhyressättningen mellan tekniska nämnden och övriga
nämnder. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen med eventuella
förslag på åtgärder i samband med Falköpings kommuns delårsrapport per
den 31 augusti 2021.

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Pia Alhäll, kommundirektör
Patrick Nohlgren, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Magnus Fleischer, ekonomichef
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§76 Dnr 2020/00297

Antagande av klimatstrategi för åren 2021-2030

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta klimatstrategi för åren 2021-2030,
som ska gälla från och med den 15 juli 2021.

Bakgrund

Arbetet med att ta fram en klimatstrategi för Falköpings kommun för åren
2021-2030 påbörjades med förarbete under hösten 2019. Uppdraget
fastställdes i kommunens flerårsplan 2020-2022 med målsättningen att
Falköpings kommun ska vara fossilfri år 2030. Den nu föreslagna klimat-
strategin för åren 2021-2030 ersätter energi- och klimatstrategin för åren
2011-2020.

Den nya klimatstrategin har förankrats under framtagandets gång genom olika
politiska möten samt med tjänstepersoner inom alla förvaltningar. Intervjuer,
presentationer och workshops har genomförts både enskilt, avdelningsvis och
i tvärgrupper och intresset har varit stort. För att få genomslagskraft i
praktiken behöver alla medarbetare involveras i klimatarbetet på olika sätt
genom att koppla det till sina respektive roller och verksamheter. Processen
visade att den nya klimatstrategin behöver kopplas tydligt till kommunens
ordinarie styrkedja med budgetprocess och verksamhetsplanering.

Ett förslag till klimatstrategi för åren 2021-2030 skickades på remiss till alla
nämnder och kommunala bolag i mars 2021. Svar inkom från samtliga
remissinstanser. Synpunkter från remissrundan arbetades in i ett slutgiltigt
förslag som finjusterades i ett möte mellan gruppledarna för alla politiska
partier i maj 2021.

Förvaltn ingens bedömning

Förslaget till klimatstrategi för åren 2021-2030 som nu läggs fram har brett
politiskt stöd. Specifika åtgärder för att genomföra strategin behöver identi-
fieras och prioriteras i höstens verksamhetsplanering och budgetprocess,
samt varje år framöver.

Finansier ing

För att uppnå de målsättningar som ingår i klimatstrategin för åren
2021-2030 kommer omfattande investeringar och ekonomiska satsningar att
krävas årligen fram till år 2030. Konsekvenser i budgeten avgörs av vilka
specifika åtgärder som identifieras och när de genomförs. Genomförandet av
klimatstrategin för åren 2021-2030 ska utgöra del av ordinarie budgetprocess.
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Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 93/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-17
Remissvar från nämnderna
Klimatstrategi för åren 2021-2030

Kommunstyr elsens för slag t ill beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta klimatstrategi för

åren 2021-2030, som ska gälla från och med den 15 juli 2021.

Yrkanden

Adam Johansson (M), Ingvor Bergman (S), Alex Bergström (S), Ed Kahrs (M),
Camilla Funke (MP), Erik Kyrkander (V), Karola Svensson (C) och Vanja
Wallemyr (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Paragrafen sk ickas t i l l
Alla nämnder
Anna -Karin Linder, administratör
Sara Lehman Svensson, miljöstrateg
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§ 77 Dnr 2018/00162 303

Antagande av VA -plan för Falköpings kommun

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta strategisk VA -plan (inklusive
delrapporter om reservvatten, VA -utveckling utanför kommunalt VA,
brand- och släckvatten) samt dagvattenplan för Falköpings kommun, som
ska gälla från och med den 15 juli 2021.

2 Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande dagvattenstrategi, antagen av
kommunfullmäktige den 25 mars 2013, § 46, upphör att gälla från och
med den 15 juli 2021.

Bakgrund

I Falköpings kommun har det sedan år 2018 arbetats med strategisk
VA -planering i syfte att uppnå en hållbar VA -försörjning. Arbetet
påbörjades med en nulägesbeskrivning som redovisades i VA -översikt år
2018 och fortsatte sedan med föreliggande VA -plan. Under arbetet
identifierades behovet av fördjupat arbete inom fyra områden för vilka mer
detaljerade delrapporter arbetats fram. Delrapporter för reservvatten, VA-
utveckling utanför verksamhetsområdet samt brand- och släckvatten är
inkluderade i dokumentet "VA -plan", medan delrapport för dagvatten
hanteras i dokumentet "Dagvattenplan".

I VA -planen presenteras VA -strategier som tydliggör kommunens
viljeriktning och strategiska vägval. VA -strategierna har tagits fram
gemensamt med kommunens tjänstepersoner och politiker. Under arbetet
identifierades de åtgärder som krävs för att uppnå strategierna. För varje
åtgärd anges tidplan samt ansvarig förvaltning eller enhet. På så sätt utgör
planen ett underlag för fortsatt verksamhetsplanering och budgetarbete. VA-
planen och dess bilagor antas av kommunfullmäktige. Huvudansvaret för
VA -planen ligger hos kommunstyrelsen, avdelningen för hållbar utveckling.

Samtliga nämnder har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Miljösamverkan östra Skaraborg har också getts möjlighet att lämna
synpunkter.

Förvaltn ingens bedömning

Det har inkommit remissvar från byggnadsnämnden, tekniska nämnden,
socialnämnden, nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg och
Miljösamverkan östra Skaraborg. Synpunkter utifrån remissvaren har tagits i
beaktning och vissa justeringar utifrån dessa har gjorts. Förvaltningen
föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen strategisk VA -plan.

Justerar ignaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Finansier ing

Under år 2022 ansvarar kommunledningsförvaltningen för att ta fram en
skyfallskartering. Kostnader för konsulthjälp vid framtagning av denna
behöver tas med i kommande budgetarbete. VA -avdelningen kommer,
utifrån VA -planen, under år 2023 utföra en utvärdering/analys av resurser
för reservvatten, denna kostnad bör även den tas i beaktning i kommande
budget. Ekonomiska konsekvenser av VA -planen kommer att behöva
hanteras i flerårsplan och i budgetprocessen framöver.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 94/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-07
Remissredogörelse — sammanställning av inkomna synpunkter, 2021-05-12
VA -plan för Falköpings kommun inklusive delrapporter, 2021-05-12
Dagvattenplan, 2021-05-12

Paragrafen sk ickas t i l l
Alla nämnder
Miljösamverkan östra Skaraborg
Anna -Karin Linder, administratör
Ida Elf, infrastrukturstrateg
Adela Kapetanovic, VA -projekteringschef
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§ 78 Dnr 2020/00497

Antagande av policy för lokalförsörjning och
projektinvesteringar

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för lokalförsörjning och
projektinvesteringar att gälla från och med den 15 juli 2021.

2 Kommunfullmäktige beslutar att dokumentet ersätter policy för
lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar som antogs av
kommunfullmäktige den 26 juni 2017, § 80.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har gett förvaltningarna i uppdrag att ta fram förslag på en
reviderad budgetprocess inklusive investeringar och lokalförsörjning. Det i
detta ärende aktuella dokumentet, policy för lokalförsörjning och projekt-
investeringar, är ett av fyra dokument som berörs i denna process. De övriga
tre är, riktlinje för hyressättning (beslutas av tekniska nämnden), riktlinje för
verksamhets- och ekonomistyrning (beslutas av kommunstyrelsen) och
policy för verksamhets- och ekonomistyrning (beslutas av kommunfull-
mäktige).

De viktigaste förändringarna är följande.

• Den nya reviderade policyn omfattar inte bara byggnadsinvesteringar
utan är utökad med övriga anläggningar, till exempel parker, torg,
idrotts- och kulturanläggningar.

• I den nya policyn används begreppet projektinvesteringar för att
knyta an till kommunens flerårsplan.

• Lokalförsörjningsprocessen beskrivs på ett tydligare sätt. Även här
knyter den an till kommunens flerårsplan.

• Skrivningen om 10-årig lokalförsörjningsplan är borttaget.

• Beredningsprocessen är beskriven på ett tydligare sätt, lokalgruppen
och kommundirektörens överlämnande av lokalförsörjningsplan.

• Avsnitt 5 är nytt vad gäller beskrivning av processen för projekt-
investeringar, från projekt till färdigställt projekt.

• Avsnitten om startbesked finns kvar, dock är beloppet höjt från
20 miljoner kronor till 30 miljoner kronor.

• Avsnittet kring rivningar är nytt, delat budgetansvar mellan tekniska
nämnden och kommunstyrelsen, där tekniska nämnden tar rivnings-
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kostnader upp till 1 miljon kronor per år och därutöver har
kommunstyrelsen budgetansvar.

• Ny skrivning där det klargörs hur utrangeringskostnader behandlas.
Kostnadsförs under kommunstyrelsen ansvar för centrala medel.

• Nytt vad gäller "mindre avvikelser". Avvikelser under 1 miljon
kronor hanteras i tekniska nämndens budget.

• Nytt avsnitt kring rapportering, tekniska nämnden ska tre gånger per
år redovisa statusrapporter för pågående projekt för kommunstyrelsen
i samband med delårsrapport. Vid avslutade projekt över 30 miljoner
kronor, samt investeringar som bedöms vara av principiell beskaffen-
het, ska en slutrapport anmälas till kommunfullmäktige som ett
enskilt anmälningsärende.

• Nytt avsnitt kring detaljplan. Om en detaljplaneändring behöver
göras innan en investering kan genomföras ska tekniska nämnden
föreslå kommunstyrelsen att föreslå byggnadsnämnden att starta
detaljplanearbetet. I projekt där ny detaljplan krävs behöver tids-
planer sättas med hänsyn till detaljplaneprocessen.

• Nytt avsnitt kring finansiering. Finansiering av projektinvesteringar
vilka ingår i kommunens fierårsplan sker genom tekniska nämndens
investeringsbudget. Tekniska nämnden debiterar respektive nämnd
för projektinvesteringens driftskostnad (internhyra). I möjligaste mån
kompenseras respektive nämnd för hyror i driftsbudgeten (budget-
ram) genom kommunfullmäktiges beslutade fierårsplan.

• All övrig lokalförsörjning utanför fierårsplan som tillkommer under
budgetåret (exempelvis externa förhyrningar, byggnadsinvesteringar
och lokalanpassningar i såväl kommunens egna som externt förhyrda
lokaler) finansieras inom beställande nämnds ram. Det innebär att
beställande nämnd ansvarar för att säkerställa att det finns täckning
för ökade driftkostnader. Byggnadsinvesteringar ska
projektredovisas.

Förvaltn ingens bedömning

Detta dokument ersätter policy för lokalförsörjning och byggnads-
investeringar som antogs av kommunfullmäktige den 26 juni 2017, § 80.
Den nya policyn föreslås gälla från och med den 15 juli 2021.

En arbetsgrupp med personal från samhällsbyggnadsförvaltning (främst
lokalförsörjningsstrategen) och kommunledningsförvaltningen har arbetat
fram förslaget till ny policy. Förslaget har sänts på remiss till samtliga
nämnder och efter revidering har ett slutligt förslag tagits fram. Kommun-
ledningsförvaltningen bedömer att kommunfullmäktige kan anta förslag till
ny policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar.

Justerarnas aturer _ , / Protokollsutdraget bestyrks
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I den nya policyn beskrivs kommunen lokalförsörjning och investeringar på
ett tydligare sätt jämfört med tidigare dokument.

Finansier ing

Arbetet med policyn har finansierats inom budgetramar för tekniska
nämnden och kommunstyrelsen.

Det nya dokumentet och reviderade processen ska bidra till en bättre
styrning av investeringar och effektivare lokalförsörjning vilket ger positiva
ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 95/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-14
Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar
Remissvar från nämnderna

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga nämnder
Anna -Karin Linder, administratör
Magnus Fleischer, ekonomichef
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§79 Dnr 2021/00232

Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola
och kök och uppdrag att teckna hyresavtal för
modulskola i Odensberg

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till tekniska
nämnden med motiveringen att finansieringen behöver utredas på grund
av förändrade förutsättningar vid upphandling.

Bakgrund

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 33, gällande den nya
skolorganisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men
krävde en ombyggnation. Fastighetsavdelningen har tillsammans med barn-
och utbildningsförvaltningen gemensamt utrett Odensbergsskolans behov i
ett projektdirektiv, färdigställt år 2020.

I projektdirektivet framgick att förskolans och kökets behov kunde tillgodoses
genom renovering och tillbyggnad av befintlig förskola.

I projektdirektivet redovisades två möjliga alternativ för grundskolans
behov. Behovet kunde tillgodoses genom en nybyggnation alternativt en
förhyrning av en modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna
efter hyrestidens slut.

Barn- och utbildningsnämnden har därefter beslutat om att ge tekniska
nämnden i uppdrag att gå vidare med en förstudie gällande förhyrning av
modulskola för årskurs F-6 samt renovering och tillbyggnad av befintlig för-
skola (Dnr 2020/00608).

Tekniska nämnden har beslutat att i samband med att köket renoveras ska det
konverteras från mottagningskök till tillagningskök (Dnr 2020/00167).

En förstudie har därefter slutförts i mars 2021. I förstudien har ritningar och
en produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen
som är beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på
projektets omfattning och kostnader. I förstudien framgår att projekt-
investeringen beräknas ligga inom budgeterade kostnader.

Tekniska nämnden har därefter beslutat att starta projektering och anbuds-
förfarande utifrån projektomfattning som beskrivits i förstudien (Dnr
2021/00061). Anbud för modulskolan beräknas inkomma i juni 2021 och
anbud för renovering och tillbyggnad av förskola och kök beräknas inkomma
i september 2021. Efter anbud inkommit krävs startbesked för projektet.
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Projektet Odensbergs förskola, skola och kök utgör ett gemensamt projekt
och i enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och byggnads-
investeringar lyfts därför projektet till kommunfullmäktige för startbesked då
projektkostnaden överstiger 20 miljoner kronor.

Förvaltn ingens bedömning

Det är samhällsbyggnadsförvaltningens och barn- och utbildningsförvalt-
ningens bedömning att det är fördelaktigt att utföra projektets tre delar
avseende förskola, kök och modulskola i sammanhängande följd. En
förutsättning för att utföra projektet sammanhängande är att förskolans
investeringsmedel tidigareläggs.

I förstudien framgår att projektets kalkyl beräknas ligga inom budgeterade
kostnader. För att hålla planerad tidsplan bör kommunfullmäktige föreslås ge
startbesked för projektet samt tidigarelägga förskolans investeringsmedel
från år 2023 till år 2022.

Kommunledningsförvaltningen har i dessa delar inget att invända utan
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt
förslaget.

Kommunledningsförvaltningen vill dock göra kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige uppmärksamma på följande.

I gällande av kommunfullmäktige beslutad flerårsplan 2021-2023 finns
projekt Odensbergsskolan med i avsnittet "Investeringsprojekt" med en
projektkalkyl på 34 miljoner kronor. Utöver detta finns en skrivning om att
kommunen går vidare med en modullösning vilket innebär en driftskostnad.
Anledningen till skrivningen är att kommunen avser att förhyra grundskolan
av extern part. Löpande kostnader (hyror) kommer då belasta driftsbudgeten.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att projektet ska ses som en
helhet och inkludera även den planerade hyresdelen. I kommunens
redovisning kommer det behöva utredas om hyreskontraktet är att betrakta
som så kallad finansiell leasing. Härvid finns ledning i skrivelse från Rådet
för kommunal redovisning, RKR, kring redovisning av leasing- och hyres-
avtal. Beroende på hyreskontraktets utformning kan detta innebära att
objektet ska redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen samt att
framtida förpliktelsen att betala leasingavgifter (hyror) kommer att redovisas
som en skuld i balansräkningen. I praktiken innebär det för kommunen att
betrakta detta som en investering samt att det ska ingå i utvärderingen av
kommunens finansiella mål om "lånetak".

Finansier ing

I kommunens flerårsplan 2021-2023 är 34 miljoner kronor budgeterat för
projektet. År 2021 är 6 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs kök och
år 2023 är 26 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs förskola. Detta
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förslås nu flyttas till år 2022. Därutöver är 2 miljoner kronor budgeterat för
inventarier.

I flerårsplanen 2021-2023 framgår också att skolan innebär 0 kronor i
investeringsbudget utifrån att kommunen går vidare med en modullösning
vilket innebär en driftskostnad. Märk dock att utredning kommer att göras
kring frågan eventuell finansiell leasing vilket innebär att objektet kommer
läggas in i balansräkningen.

Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till cirka
2,1 miljoner kronor per år.

Kommunens ökade driftkostnad beräknas uppgå till cirka 2,35 miljoner
kronor per år vid tecknande av 5-årigt hyresavtal för modulskolan och cirka
1,75 miljoner kronor per år vid tecknande av 10-årigt hyresavtal för modul-
skolan.

Därutöver tillkommer driftkostnader för etablering av modulskolan, rivning
av gamla skolbyggnaden samt restvärde gamla skolbyggnaden, totalt cirka
4,2 miljoner kronor år 1. Etableringskostnaden på cirka 1,5 miljoner kronor
kan eventuellt skrivas av på hyresavtalstiden och blir i så fall en kapital-
kostnad över tid istället för en driftkostnad år 1. Schablonberäknade
internhyror framgår i projektets förstudie.

I förslag (som ska beslutas av kommunfullmäktige den 28 juni 2021) till ny
policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar punkt 10 framgår
följande. "Finansiering av projektinvesteringar vilka ingår i kommunens
flerårsplan sker genom tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska
nämnden debiterar respektive nämnd för prof ektinvesteringens drifiskostnad
(internhyra). I mbjligaste mån kompenseras respektive nämnd för hyror i
drifisbudgeten (budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade
flerårsplan."

Finansiering av projekt Odensbergsskolan finns delvis i flerårsplan
2021-2023 och kommer att kompletteras och vara mer detaljerat i flerårsplan
2022-2024.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 96/2021
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-19
Tekniska nämnden § 46/2021

Kommunstyr elsens för slag t ill beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge

startbesked och ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet
avseende Odensbergs förskola och kök, under förutsättning att projekt-
kostnaden efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 miljoner kronor
som är avsatta för projektet i flerårsplanen.

Justerarnas ,signaturer
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2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge
tekniska nämnden uppdrag att teckna hyresavtal avseende modulskola i
Odensberg med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till maximalt
3 miljoner kronor per år.

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att
tidigarelägga i flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner kronor
från år 2023 till år 2022.

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till tekniska
nämnden med följande motivering.

"Ärendet återremitteras till tekniska nämnden motiveringen att finansieringen
behöver utredas på grund av förändrade förutsättningar vid upphandling."

Yttranden

Fredy Netiman (S) yttrar sig.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde respektive Adam Johanssons (M) yrkande om återremiss och
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till
tekniska nämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Tekniska nämnden
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarna naturer
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§80 Dnr 2021/00231

Startbesked för ombyggnad av Frökindsgårdens
äldreboende

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att ge startbesked och att ge tekniska
nämnden i uppdrag att genomföra projektet ombyggnad Frökindsgården,
under förutsättning att projektkostnaden efter anbudsförfarandet ej
överstiger 23,1 miljoner kronor.

Bakgrund

Frökindsgårdens äldreboende beläget i Kinnarp har idag totalt 36 boende-
platser fördelade på fyra avdelningar. Boendet är uppdelat på två byggnader
med 18 platser i varje.

Orsaken till projektet är att husdel 6 och 7 har en både otillräcklig boende-
situation för brukare samt en dålig arbetsmiljö för personalen. Det handlar
om totalt 18 platser fördelade på 10 + 8 platser. Det grundläggande
problemet är att rummen med dess hygienutrymmen är för små, samt att de
är i behov av underhåll, vilket också framgår av utförda skyddsronder.
Socialnämnden beslutade den 15 maj 2019, § 58, om att man förordade en
ombyggnad av husdel 6 och 7.

I samband med ombyggnationen av husdel 6 och 7 planeras en större under-
hållsåtgärd av storköket enligt beslut i tekniska nämnden den 15 juni 2020,
§ 71. Detta beslut följer tidigare beslut i tekniska nämnden den 24 mars
2010, § 30, om prioriteringslista för ombyggnad av storkök samt beslutet i
kommunfullmäktige den 29 september 2008, § 111, om att inriktningen för
arbetet avseende köks -ombyggnader koncentreras till ett system med
varmmatsproduktion och tillagning så nära hyresgästen som möjligt.

En förstudie har slutförts i februari 2021. I förstudien har ritningar och en
produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen som är
beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på projektets
omfattning och kostnader. I förstudien framgår att projektinvesteringen
beräknas ligga inom budgeterade kostnader.

Projektering har därefter utförts utifrån projektomfattning som beskrivs i
förstudien. Anbudsförfrågan för ombyggnaden har skickats ut med sista an-
budsdag den 10 maj 2021. Efter anbud inkommit krävs startbesked för
projektet.

Förvaltn ingens bedömning

I förstudien framgår att projektets kalkyl beräknas ligga inom budgeterade
kostnader. I enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och

Justerarnas aturer 4fr--- Protokollsutdraget bestyrks
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byggnadsinvesteringar ska tekniska nämnden begära startbesked från
kommunfullmäktige då projektkostnaden överstiger 20 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att kommunfullmäktige kan
ge startbesked och ge uppdrag att genomföra projektet.

Finansier ing

I kommunens flerårsplan 2021-2023 finns 23,1 miljoner kronor budgeterade
för projektet. Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till
cirka 1,2 miljoner kronor per år. Kommunens driftkostnad beräknas sjunka
med 2,3 miljoner kronor per år på grund av minskat personalbehov.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 97/2021
Tekniska nämndens beslut 2021-04-26
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-19

Paragrafen sk ickas t i l l
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas ' naturer Protokollsutdraget bestyrks
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§81 Dnr 2021/00156

Antagande av gemensamt trafikförsörjningsprogram
— Färdtjänst i Skaraborg 2021-2024

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta Gemensamt trafikförsörjnings-
program — Färdtjänst i Skaraborg 2021-2024.

2 Kommunfullmäktige beslutar att trafikförsörjningsprogrammet börjar
gälla från och med den 15 juli 2021.

Deltar ej  i beslutet

Jonas Larsson (SD), Christopher Miinch (SD), Marita Ljus (SD) och Matti
Qvist (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Jonas Larsson (SD) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas i
slutet av paragrafen.

Bakgrund

Skaraborgs kommuner har två styrande gemensamma dokument för färd-
tjänst. Under 2020 har ett gemensamt Färdtjänstreglemente tagits fram för
Skaraborgs kommuner, och som antagits i alla kommuner under slutet av
året. Utöver ett gemensamt Färdtjänstreglemente finns det ett lagkrav
(Kollektivtrafiklagen SFS 2010:1065) att ett Trafikförsörjningsprogram för
fårdtjänsten upprättas. Varje kommun ska där ange omfattningen av trafik
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärd-
tjänst. Vid direktionsmötet den 12 mars 2021 beslutades att förorda att
kommunerna i Skaraborg antar ett Gemensamt Trafikförsörjningsprogram
för fårdtjänstresor i Skaraborgs 2021-2024. Detta förordas att det börjar
gälla ifrån 1 juli 2021.

Västra Götalandsregionen (VGR) är regional kollektivtrafikmyndighet i
Västra Götalandsregionen. Kommunerna har inte överlåtit ansvaret för
färdtjänsten till VGR, utan är var och en ekonomiskt ansvariga för färdtjänst
och riksfårdtjänst och för den myndighetsutövning som utförs.

Detta trafikförsörjningsprogram gäller för följande kommuner: Essunga,
Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping,
Mariestad, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Skara, Skövde och Vara. Trafik-
försörjningsprogrammet 2021-2024 har tagits fram av kommunernas färd-
tjänsthandläggare. I programmet lyfts bland annat fram de fokusområden
som kommunerna arbetat och arbetar med. Dokumentet har beretts i Arbets-
gruppen Färdtjänst. Funktionshinderorganisationerna i Skaraborg har fått

Justerarnas si turer / Protokollsutdraget bestyrks
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information under programmets framtagande, samt getts möjlighet att
komma med inspel. Rådet för funktionshinderfrågor i Falköping har blivit
tillsända sig det färdiga förslaget. Ärendet har remitterats till socialnämnden
för ställningstagande.

Den strategiska inriktningen för dokumentet är att kommunernas ambition är
att integrationen av särskild och allmän kollektivtrafik ska öka. I takt med att
den allmänna kollektivtrafiken anpassas allt mer till olika personers fysiska
och psykiska förutsättningar minskar behovet av färdtjänst och riksfårdtjänst
med personbil och specialfordon. Det är dock kommunernas uppfattning att
detta behov kommer att kvarstå för personer med vissa typer av funktions-
nedsättning.

Förvaltn ingens bedömning

Socialnämnden har inte haft något att erinra mot förslaget. Mot denna
bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen kommunfullmäktige att
besluta om Gemensamt Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Skaraborg
2021-2024.

Finansier ing

Trafikförsörjningsprogrammet innebär inte någon direkt finansieringsgrad
när det antas. Finansieringsbehovet sker samtidigt som förslagen i
fokusområdena kommer tillbaka till kommunen, via kommunalförbundets
samordning och förslag, för beslut och genomförande. Det kan innebära
såväl kostnadsökningar, som effektiviseringar och kostnadsminskningar.
Kostnaderna för den färdtjänst och riksfårdtjänst som beviljas varierar
mycket då den beror på resmönstret och individuella behov hos de som är
berättigade.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 100/2021
Tjänsteutlåtande Gemensamt trafikförsörjningsprogram — Färdtjänst i
Skaraborg 2021-2024,2021-05-10
Socialnämnden remissvar § 65/2021
Förtydligande av protokollsutdrag om fårdtjänstreglemente och
trafikförsörjningsprogram
Trafikförsörjningsprogram för fårdtjänst och riksfårdtjänst 2021-2024
Bilaga 1 — Egenavgifter vid riksfårdtjänstresor
Protokollsutdrag §31/2021 — gemensamt trafikförsörjningsprogram färdtjänst
Skaraborg 2021-2024

Kommunstyr elsens för slag t ill beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta

Gemensamt trafikförsörjningsprogram — Färdtjänst i Skaraborg
2021-2024.

Jus.terarnas ' aturer Protokollsutdraget bestyrksg
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Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar på följande tillägg.

"Att trafikförsörjningsprogrammet börjar gälla från och med den 15 juli
2021."

Yttranden

Jonas Larsson (SD), Christopher Miinch (SD), Marita Ljus (SD) och
Matti Qvist (SD) yttrar sig.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Ordföranden ställer sedan proposition på Adam Johanssons (M) tilläggs-
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkandet.

Protokollsanteckning

Jonas Larsson (SD) inkommer med följande protokollsanteckning.

"Vi i SD Falköping har tidigare kommit med yrkanden gällande färdtjänsten
med tyngdpunkt på avgifterna som vi tycker har höjts för mycket. Vi har inte
fått igenom dessa yrkanden utan de har lämnats utan bifall. Därför känner vi
att vi inte kan stå bakom hela detta Trafikförsörjningsprogram för Färdtjänst
Skaraborg fullt ut och väljer då att avstå från att delta i detta beslut."

Paragrafen sk ickas t i l l
Skaraborgs kommunalförbund
Socialnämnden
Rådet för funktionshinderfrågor
Ida Elf, infrastrukturstrateg
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§ 82 Dnr 2020/00189 430

Förslag till beslut om bildande av naturreservatet
Väsmestorp

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till bildande av
naturreservatet Väsmestorp.

Bakgrund

Stadsbyggnadsavdelningen har tagit fram förslag till avgränsning av natur-
reservatet Väsmestorp, samt förslag till föreskrifter och skötselplan.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021, § 25, att förslag till
bildande av nytt naturreservat i Väsmestorp ska skickas ut på remiss.
Framförda synpunkter och förslag till åtgärder redovisas i samrådsredo-
görelsen. Med anledning av inkomna synpunkter har förslaget reviderats i
vissa avseenden.

Stadsbyggnadsavdelningen har haft ett tidigt samråd med Länsstyrelsen i
Västra Götalands län samt med sakägarna angående förslaget. Arrendatorer
samt ägare till de fastigheter som kommer att gränsa till det planerade
reservatet har informerats om kommunens planer på att bilda reservat.

Skälen för  Falköpings kommuns beslut
Naturreservats prioriterade bevarandevärden och därmed skälen för beslutet
är följande.

• Lövsumpskog som är orörd och opåverkad av skogsbruksåtgärder
och som är klassad som nyckelbiotop.

• Naturbetesmarker med lång hävdkontinuitet som hyser en rik flora av
kärlväxter varav flera är rödlistade.

• Hävdat kulturlandskap med fornminnen och välbevarade mäktiga
stenmurar.

• Flera rödlistade arter finns i området, exempelvis backsippa,
jordtistel, backtimjan, svinrot, slåttergubbe, blågrönt mannagräs, alm,
ask, mindre hackspett, tornseglare, entita, flodsångare, stare, svartvit
flugsnappare, rödvingetrast, grönsångare, gulsparv och grönfink.

• Tätortsnära område som har höga rekreations- och upplevelsevärden.

• Reservatsområdet bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen
levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö, samt ett
rikt växt- och djurliv.

Justerarnas turer i Protokollsutdraget bestyrks
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Genom att området skyddas som naturreservat bevaras de höga kultur- och
naturvärdena.

Syftet  med natur r eser vatet  är  at t :
• Bevara och restaurera ett varierat och småbrutet landskap med

hävdade naturliga gräsmarker, artrika busksnår, lundskogar, löv-
sumpskogar, grova träd, död ved och bäckar som förekommer i nära
anslutning till varandra.

• Strukturer som varierande trädålder inklusive gamla träd och död ved i
olika dimensioner ska förekomma i riklig omfattning i skogsmiljöerna.

• Bevara och synliggöra områdets fornlämningar, strukturer och övriga
kulturspår.

• Bevara och utveckla ett värdefullt tätortsnära friluftsområde.

• Underlätta allmänhetens tillträde till och utnyttjande av ett område
som är värdefullt för rörligt friluftsliv, naturstudier och forskning.

• Informera besökare om de natur- och kulturvärden som finns.

Syftet  ska tr yggas genom att :
• Skogen i huvudsak lämnas till fri utveckling.

• Områdets hydrologi lämnas opåverkad.

• Avverkning och röjning av inväxande gran samt främmande trädslag
får ske.

• Betesmarker hävdas så att deras hävdberoende naturvärden bevaras
och utvecklas.

• Leder, stigar och friluftsanordningar underhålls.

Bildandet av naturreservat kommer att innebära inskränkningar i rätten att
använda marken. Detta regleras i föreskrifterna. Enligt dessa är det bland
annat förbjudet att uppföra byggnad, avverka skog, gallra, eller röja, anordna
upplag, schakta, gräva, anlägga väg eller stig. Om det finns särskilda skäl får
Falköpings kommun medge dispens från föreskrifterna för naturreservatet.
Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som strider mot syftet med
reservatet.

Mar kfr ågor
Falköpings kommun äger samtliga fastigheter inom det planerade
naturreservatet utom Väsmestorp 1:6. Kommunen håller på att förvärva del
av fastigheten Väsmestorp 1:6. Falköpings kommun har ansökt om
markåtkomstbidrag hos Naturvårdsverket. Markåtkomstbidrag kan erhållas
för den marknadsvärdesminskning som naturreservatsbeslutet kommer att
medföra på fastighet som kommunen redan äger. Naturvårdsverket kan
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lämna bidrag till markåtkomstkostnad motsvarande högst 50 procent av
köpeskilling för återstående fastighetsköp och högst 50 procent av den
marknadsvärdes -minskning som uppkommer när naturreservatsbeslutet
vinner laga kraft.

Förvaltn ingens bedömning

Samtliga remissinstanser har tillstyrkt förslaget till bildande av natur-
reservatet Väsmestorp. Framförda synpunkter och förslag till åtgärder
redovisas i samrådsredogörelsen. Med anledning av inkomna synpunkter har
förslaget reviderats i vissa avseenden. Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att
kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen för bildandet av natur-
reservatet Väsmestorp. Vidare föreslår stadsbyggnadsavdelningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget till
bildande av naturreservatet.

Finansier ing

Falköpings kommun har erhållit 300 000 kronor i LONA-bidrag till för att
bilda naturreservat i Väsmestorp med stenmurslandskapet. I projektet ingår
även restaurering av betesmarkerna och uppsättning av nytt stängsel.
Stadsbyggnadsavdelningen kommer att ansvara för skötsel av reservatet.
Oavsett om det blir reservat eller inte kommer förvaltningen av marken att
innebära vissa kostnader för kommunen. Reservatsbildningen kommer dock
att innebära en viss ambitionshöjning av skötseln. Den uppskattade årliga
kostnaden för röjning av betesmarker och underhåll av anläggningar är cirka
15 000 kronor. Betesmarkerna är utarrenderade. Arrendatorn kommer att
ansvara för underhåll av stängsel och viss röjning för att uppfylla de krav
som ställs för att erhålla miljöstöd.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 101/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-10
Samrådsredogörelse
Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Väsmestorp i Falköpings
kommun
Bilaga 1 Beslutskarta
Bilaga 2 Översiktskarta
Bilaga 3 Förslag till skötselplan
Bilaga 4 Skötselplanekarta
Bilaga 5 Karta över kulturvärden och friluftsanläggningar
Bilaga 6 Sändlista för remiss

Kommunstyr elsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen för

bildandet av naturreservatet Väsmestorp.

Justerarn signaturer
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Kommunstyr elsens för slag t ill kommunfullmäktige
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget till

bildande av naturreservatet Väsmestorp.

Yrkanden

Niclas Fällström (C) och Camilla Funke (MP) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Paragrafen sk ickas t i l l
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Stadsbyggnadsavdelningen
Dag Fredriksson, kommunekolog

Justerarn naturer
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§83 Dnr 2021/00233

Tillfällig nedsättning av avgifter för upplåtelser av
kommunal mark och torghandel för år 2021

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar om en tillfällig nedsättning av avgifter för
upplåtelser av kommunal mark och torghandel för år 2021. Detta innebär
att samtliga avgifter i KFS 2012:17 sätts ned och ska uppgå till 40 procent
av nuvarande taxebelopp.

Bakgrund

Tekniska nämnden har den 26 april, § 47, beslutat föreslå att kommunfull-
mäktige ta beslut om tillfällig nedsättning av avgifter för upplåtelser av
kommunal mark och torghandel. Förslaget innebär en finansiering med
centralt avsatta medel i budget för år 2021 för tillfällig budgetpott oförutsett.

Bakgrunden som framförts är följande. Många näringsidkare har i samband
med pandemin en svår tid med minskad försäljning. Samtidigt är det ännu
viktigare att kunna nyttja uteserveringar och handel på torget för att minska
smittspridning. För att underlätta för drabbade näringsidkare föreslår
tekniska nämnden en nedsättning av avgifterna för upplåtelser av kommunal
mark och torghandel.

Vid omvärldsbevakning av andra kommuner med liknande torghandel har ett
flertal kommuner tagit beslut om delvis eller helt slopade avgifter för mark-
upplåtelser på grund av pandemin. Nedsättningen föreslås vara av tillfällig
karaktär och gälla under hela år 2021 och i det fall Covid-19 pandemin har
effekter även under år 2022 kommer ett nytt beslut att krävas vid nedsättning.

Upplåtelse av kommunal mark regleras genom KFS 2005:11 (Lokala
ordningsföreskrifter för torghandel i Falköpings kommun) och sker främst
till uteserveringar, torghandel, gatuvisning utanför butik, trottoarpratare och
byggetableringar utanför egen fastighet.

Avgifterna regleras genom KFS 2012:17 (Taxa för upplåtelse av allmän plats
i Falköpings kommun).

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen har genom näringslivsavdelningen
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen samverkat kring
utredningen av ärendet och ställer sig positiva till förslaget till beslut.

Enligt 1 § lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats m.m. har kommunen rätt att ta ut en avgift för
offentlig plats och för salutorg eller liknande plats. Kommunfullmäktige har

Justerarnas ' naturer
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fastställt avgifterna i en taxa, KFS 2012:17. Enligt Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) kan kommunfullmäktige genom att ändra viss taxa
bestämma en lägre avgift för åren 2020 och 2021 för vissa verksamheter.
Varje taxa måste bedömas för sig. Vid fastställande av avgift ska enligt
1 § andra stycket ovan nämnda lag avgiften vara skälig med hänsyn till
ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens
kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. Det
innebär att kommunen vid fastställandet av avgiften kan bortse både från
självkostnadsprincipen och i viss mån även från likställighetsprincipen, då
avgifterna beloppsmässigt kan komma att variera för olika typer av
upplåtelser.

Att som föreslås sätta ned avgifterna till 40 procent bedöms därför vara
möjligt att göra på grund av de ändrade förhållanden som skett under år
2021. Om taxan förändras så att avgiften för år 2021 sänks innebär det att
återbetalningar kan bli aktuella för de som redan betalat sina avgifter.

Finansier ing

Finansieringen om cirka 212 000 kronor sker med centralt avsatta medel i
kommunstyrelsens budget för år 2021 för tillfällig budgetpott, oförutsett.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 103/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-18
Tekniska nämnden § 47/2021

Kommunstyr elsens för slag t ill beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar beslut om en

tillfällig nedsättning av avgifter för upplåtelser av kommunal mark och
torghandel för år 2021. Detta innebär att samtliga avgifter i KFS 2012:17
sätts ned och ska uppgå till 40 procent av nuvarande taxebelopp.

Kommunstyr elsens beslut
2 Kommunstyrelsen beslutar att finansiering, cirka 212 000 kronor, sker

med centralt avsatta medel i kommunstyrelsens budget för år 2021 för
tillfällig budgetpott, oförutsett, vilket tilldelas tekniska nämndens ram
år 2021.

Paragrafen sk ickas t i l l
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Christoffer Eriksson, ekonom
Magnus Sundén, näringslivschef
Linda Karelid, kanslichef

Justerarnas s turer Protokollsutdraget bestyrks

i
Q , . 0 7 7 1 / - \



FQLKÖP11.9
Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(37)
Sammanträdesdatum

2021-06-28

§84 Dnr 2021/00224

Återbesättande av uppdraget som ombudsersättare i
stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum efter Patrik
Björck (S)

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Hekne Svensson (S) väljs till ombuds-
ersättare i stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum från och med den
13 juli 2021 till och med den 31 december 2021.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2021, § 70, att entlediga Patrik
Björck (S) från uppdraget som ombudsersättare i stiftelsen Ållebergs Segel-
flygsmuseum från och med den 15 juni 2021 samt att lämna uppdraget
vakant från och med samma datum.

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att Hekne Svensson (S) väljs till ombuds-
ersättare i stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Niclas Hillestrands (S) yrkande och
finner att kommunfullmäktige väljer Hekne Svensson (S) till ombuds-
ersättare i stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum.

Paragrafen skickas t i l l
Hekne Svensson (S)
Stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas' aturer Protokollsutdraget bestyrks
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§85 Dnr 2021/00262

Entledigande av Gunnar Johanzon (S) från uppdragen
som ledamot i kommunrevisionen, revisor i stiftelsen
Ållebergs Segelflygmuseum och revisorsersättare i
Falköpings Hyresbostäder AB

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Gunnar Johanzon (S) entledigas från
uppdragen som ledamot i kommunrevisionen, revisor i stiftelsen Ållebergs
Segelflygmuseum och revisorsersättare i Falköpings Hyresbostäder AB
från och med den 13 juli 2021.

2 Kommunfullmäktige beslutar att uppdragen som ledamot i kommun-
revisionen, revisor i stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum och revisors-
ersättare i Falköpings Hyresbostäder AB lämnas vakanta från och med
den 13 juli 2021.

Bakgrund

Gunnar Johanzon (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot i
kommunrevisionen, revisor i stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum och
revisorsersättare i Falköpings Hyresbostäder AB.

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att uppdragen lämnas vakanta.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Niclas Hillestrands (S) yrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att uppdragen lämnas vakanta.

Paragrafen sk ickas t i l l
Gunnar Johanzon (S)
Kommunrevisionen
Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum
Falköpings Hyresbostäder AB
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas ' aturer Protokollsutdraget bestyrks



Fn,LKÖM.9,
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(37)
Sammanträdesdatum
2021-06-28

§86 Dnr 2021/00066

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående förteckning över
anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Anmälningsärenden

1 Kommunrevisionens granskning av rutiner, ansvarsfördelning och
kommunikation kring upphandling av matavfall till biogasanläggningen

2 Kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen, § 98/2021

3 Kommunrevisionens granskning av investeringar i biogasanläggningen

4 Kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen, § 99/2021

5 Mötesanteckningar från kommunfullmäktiges beredning för översyn av
den politiska organisationen den 22 april 2021

Justerarnas ' aturer 4 4 Protokollsutdraget bestyrks
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