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§40 Dnr 2021/00197

Motion från Milada Wurm (SD) om att införa förbud
mot nybyggnation av vindkraftverk med undantag
för småskaliga vindkraftverk

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige remitterar motionen om att införa förbud mot
nybyggnation av vindkraftverk med undantag för småskaliga
vindkraftverk till kommunstyrelsen för yttrande.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att införa förbud mot
nybyggnation av vindkraftverk med undantag för småskaliga vindkraftverk.
Av motionen framgår följande.

" Uppdr ag at t  skyndsamt utfor ma och inför a et t  för bud för  nybyggnat ion
av vindkr aftsver k och vindkr aftspar ker  (med undantag för  småskaliga
vindkr aftver k för  eget  br uk med r otor diameter  på max 3m) i Falköpings
kommun.

Vi i SD värnar om miljön och därför vill vi bidra till att den el vi använder
produceras på ett säkert och miljövänligt sätt. Påståendet att el som
produceras av vindkraftverk är det bästa för miljö är tyvärr inte sant.

Enligt Vattenfalls egna beräkningar har vindkraften ca sex gånger högre
koldioxidutsläpp än kärnkraften. Vindkraften slår också undan benen för
kärnkraftverken. Kärnkraften kan inte tävla i pris med den starkt
subventionerade vindkraften. När det blåser som mest är elpriserna för låga
eller t o m minuspriser. Ju mer vindkraft som byggs, desto mer ökar risken
för ojämn effekt i nätet. Detta bidrar till effekter så som återstartande av
oljekraftverk eller import av kolkraft från utlandet.

Materialet i vindkraftsbladen kan inte återvinnas utan de grävs ner eller
skickas till utlandet. Med all negativ miljöpåverkan som det för med sig.
Vindkraftverken är också mycket skadliga för djurlivet. Både insekter och
fåglar påverkas negativt. Det förstör också miljön för dem som vill bo och
verka på landsbygden.

Ett av de största problemen med vindkraften är att den inte levererar el när vi
behöver det som mest. Under de kallaste vinterdagar måste vi förlita oss på
Polen och deras kol.

För att vi skall ha tillgång till en pålitlig elförsörjning även i framtiden borde
nya vindkraftsverk över 20 meter stoppas. Vi kan inte påverka situation i
hela landet men vi kan bidra till en bättre miljö här i Falköpings kommun.

Justerarn gnaturer , Protokollsutdraget bestyrks
---
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Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

• Att: ge Kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utforma och införa
ett förbud för nybyggnation av vindkraftsverk och vindkraftsparker
(med undantag för småskaliga vindkraftverk för eget bruk med
rotordiameter på max 3m) i Falköpings kommun."

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarna s naturer / Protokollsutdraget bestyrks,
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§41 Dnr 2021/00190

Information om kommunrevisionens granskning
av investeringar i biogasanläggningen

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Kommunrevisionens ordförande Lars Elinderson (M) informerar om
kommunrevisionens granskning av investeringar i biogasanläggningen.

Kommunrevisionen har med biträde av revisionsföretaget KPMG genomfört
en granskning av Falköpings kommuns investeringar i biogasanläggningen.
Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om investeringarna
i biogasanläggningen har föregåtts av ändamålsenliga beslutsunderlag och en
tillräckligt omfattande riskanalys.

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens
syfte är att investeringarna i biogasanläggningen har delvis föregåtts av
ändamålsenliga beslutsunderlag, men saknat en tillräckligt omfattande
riskanalys vilket de anser är en brist.

Utifrån granskningens slutsatser lämnas följande rekommendationer.

• Kommunstyrelsen bör som ansvarig för strategiska beslut samt inom
ramen för sin uppsiktsplikt intensifiera arbetet med att säkerställa
tillgång till matavfall eller annat substrat framöver.

• Kommunstyrelsen bör göra en ordentlig genomgång av hur beslutade
skatteförändringar påverkar biogasverksamheten då denna
information behöver finnas inför kommande strategiska beslut
gällande biogasverksamheten.

Kommunrevisionen har överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen
för yttrande med följande frågeställningar.

• Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser
ni att genomföra?

Yttranden

Kommunrevisionens ordförande Lars Elinderson (M) informerar om
granskningen.

Justerarnai ' is aturer
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, Protokollsutdraget bestyrks
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§42 Dnr 2021/00191

Information om kommunrevisionens granskning av
rutiner, ansvarsfördelning och kommunikation kring
upphandling av matavfall till biogasanläggningen

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Kommunrevisionens ordförande Lars Elinderson (M) informerar om
kommunrevisionens granskning av rutiner, ansvarsfördelning och
kommunikation kring upphandling av matavfall till biogasanläggningen.

Kommunrevisionen har med biträde av revisionsföretaget KPMG genomfört
en granskning av rutiner, ansvarsfördelning och kommunikation kring upp-
handling av matavfall till biogasanläggningen med anledning av att
Falköpings kommun missade att inkomma med ett anbud till kommunal-
förbundet Avfallshantering Östra Skaraborg. Syftet med granskningen har
varit att bedöma om rutiner, uppföljning, ansvarsfördelning och
kommunikation har fungerat i samband med upphandlingen av matavfall.

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är att det har funnits
brister i hanteringen av upphandlingen av matavfall. Kommunrevisionen
konstaterar bland annat att det saknas rutiner och att det finns en otydlighet
gällande ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden
och en otydlig kommunikation mellan Falköpings kommun och kommunal-
förbundet Avfallshantering Östra Skaraborg vilket, tillsammans med en
sårbar personalsituation, sammantaget medförde att upphandlingen av
matavfall missades.

Utifrån granskningens slutsatser lämnar kommunrevisionen följande
rekommendationer.

• Att kommunstyrelsen skyndsamt arbetar fram rutiner för att bevaka
upphandlingar samt vidtar nödvändiga åtgärder för att implementera
rutinerna.

• Att kommunstyrelsens reglemente förtydligas gällande vad som
åligger kommunstyrelsen att ansvara för gällande biogas-
verksamheten.

• Att tekniska nämndens reglemente förtydligas gällande vad som
ingår i drift av biogasanläggningen.

Justerarnas si turer • Protokollsutdraget bestyrks)JA,
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• Att åtgärder vidtas för att säkra upp så långt det är möjligt att all
verksamhet fungerar tillfredsställande även vid ordinarie personals
frånvaro.

• Att kommunstyrelsen tillser att åtgärder vidtas för att säkerställa att
policy och riktlinjer för upphandling efterlevs fullt ut vid samtliga
upphandlingar.

• Att kommunstyrelsen i egenskap av enda representant i AÖS har ett
ansvar att säkerställa att frågor av intresse för Falköpings kommun
följs upp samt att viktig information delges berörda verksamheter.

Kommunrevisionen har överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen
och tekniska nämnden för yttrande med följande frågeställningar.

• Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser
ni att genomföra?

Yttranden

Kommunrevisionens ordförande Lars Elinderson (M) informerar om
granskningen.

Ingvor Bergman (S), Christopher Milnch (SD), Fredy Neiiman (S),
Adam Johansson (M), Milada Wurm (SD), Karola Svensson (C) och
Michael Kristiansson (KD) yttrar sig.

Justerarnas7 turer ,..\ . Protokollsutdraget bestyrks
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§43 Dnr 2020/00367

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD)
om språkkrav i samband med anställningar inom
äldreomsorg, funktionshinder, förskola och
fritidsverksamhet

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige avslår motionen om språkkrav i samband med
anställningar inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och
fritidsverksamhet.

Reservat ion

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna, Matti Qvist (SD),
Christopher Miinch (SD), Marita Ljus (SD) och Milada Wurm (SD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Milada Wurms (SD) yrkande.

Bakgrund

Sverigedemokraterna har genom Milada Wurm (SD) lämnat in en motion om
att Falköpings kommun ska genomföra språklyft och införa språkkrav i sam-
band med anställningar inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och
fritidsverksamhet.

Ärendet har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden, social-
nämnden samt kompetens- och arbetslivsnämnden, som alla har inkommit
med yttrande där samtliga nämnder har föreslagit kommunfullmäktige att
avslå motionen.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömer i likhet med de yttranden som
inkommit från vidtalade remissinstanser att svenska språket är en viktig
förutsättning för en fungerande omsorgsverksamhet. Av den anledningen är
det också något som berörda förvaltningar arbetar aktivt med för att försäkra
sig om att personalen kan förstå och göra sig förstådda vid kontakter med
våra medborgare. Detta sker bland annat genom bedömning vid anställnings-
intervju samt de verksamhetsspecifika bedömningar och utbildningar som
genomförs inom respektive förvaltning.

Vidare menar kommunledningsförvaltningen att språkkrav kan vara ett något
trubbigt verktyg som skulle kunna innebära att andra viktiga egenskaper
inom omsorgsyrkena förbises. Ett språkkrav skulle också kunna anses stå
emot andra politiska mål om integration, minskad arbetslöshet och utifrån att
det i dagsläget är svårt att rekrytera inom vissa omsorgsyrken.

J usterarn ignaturer , Protokollsutdraget bestyrksf
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Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 60/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-02
Barn- och utbildningsnämnden § 10/2021
Socialnämnden § 11/2021
Kompetens- och arbetslivsnämnden § 2/2021
Motionen

Kommunstyr elsens för slag t ill beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om

språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorg, funktions-
hinder, förskola och fritidsverksamhet.

Yrkanden

Milada Wurm (SD) yrkar bifall till motionen.

Adam Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Yttranden

Caroline Lundberg (M) och Sture Olsson (M) yttrar sig.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive
Milada Wurms (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.

Paragrafen sk ickas t i l l
Milada Wurm (SD)
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Sebastian Helin, kommunsekreterare

Justerarnas 92naturer
, r\7 \
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§44 Dnr 2021/00188

Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen och revisions-
rapporten för verksamhetsåret 2020 läggs till handlingarna.

Bakgrund

Kommunrevisionen har överlämnat revisionsberättelsen för verksamhetsåret
2020 till kommunfullmäktige. Som bilaga till revisionsberättelsen finns
revisionsrapporten "Granskning av bokslut och årsredovisning per
2020-12-31" från revisionsföretaget KPMG AB.

Kommunrevisionen ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper i kommunstyrelsen, nämnderna och kommunens bolag och att
pröva om verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och
mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Kommunrevisionen gör följande bedömning.

• God ekonomisk hushållning har uppnåtts ur ett finansiellt perspektiv.

• God ekonomisk hushållning delvis har uppnåtts ur ett verksamhets-
perspektiv.

• Sammantaget har styrelse och nämnder i Falköpings kommun
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt med undantag för de delar som ligger
till grund för kritik.

• Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.

• Den interna kontrollen undantaget kommunstyrelsen och tekniska
nämnden bedöms ha i huvudsak varit tillräcklig.

• Sammantaget är resultatet enligt årsredovisningen förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige
uppställt.

Kommunrevisionen riktar kritik mot kommunstyrelsen avseende biogas-
verksamheten för bristande styrning, ledning, uppföljning och intern kontroll
inom ramen för styrelsens samordningsansvar, uppsiktsplikt samt ansvar för
strategiska frågor som är av vikt för Falköpings kommun.

Justerarnas sipaturer
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Kommunrevisionen riktar kritik mot tekniska nämnden för bristande
styrning, ledning, uppföljning och intern kontroll avseende säkerställande av
förutsättningar för driften av biogasanläggningen.

Kommunrevisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet
för kommunstyrelsen och övriga nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa
organ.

Kommunrevisionen tillstyrker också att kommunfullmäktige godkänner
kommunens årsredovisning för 2020.

Beslutsunder lag

Revisionsberättelse för år 2020, 2021-04-16
KPMG:s granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31,
2021-04-09

Yttranden

Kommunrevisionens ordförande Lars Elindersson (M) redogör för
revisionsberättelsen.

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga nämnder, revisionsberättelse och revisionsrapport bifogas
Kommunrevisionen
Pia Alhäll, kommundirektör
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarn  lgnaturer
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§45 Dnr 2021/00109

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att resultaträkning, balansräkning och
kassaflödesanalys för Falköpings kommun för år 2020 fastställs och att
Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020 godkänns.

2 Kommunfullmäktige beslutar att av 2020 års ekonomiska resultat
reserveras ytterligare 39,2 miljoner kronor till kommunens resultat-
utjämningsreserv.

3 Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen från kommunens bolag,
Falköpings Hyresbostäder AB, läggs till handlingarna.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för Falköpings
kommun år 2020. Som bilaga till koncernredovisningen ingår årsredo-
visningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB. Falköpings
kommun uppvisar ett positivt resultat för 2020 på 102,5 miljoner kronor
(år 2019: 42,5 miljoner kronor).

Kommunens bolag redovisar också ett positivt resultat på 18,2 miljoner
kronor. Koncernens resultat blev således 120,7 miljoner kronor för år 2020
(år 2019: 64,4 miljoner kronor).

Investeringarna uppgick under år 2020 till 298,0 miljoner kronor
(år 2019: 428,4 miljoner kronor). Av 2020 års budget på 603,5 miljoner
kronor investerades 298,0 miljoner kronor. Självfinansieringsgraden blev
77,5 procent för år 2020, vilket är något högre än snittet för de senaste tio
åren.

Förvaltn ingens bedömning

För att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska
resultatet över tid uppgå till det högsta av 2 procent av skatter och generella
statsbidrag, alternativt låneskulden delat på 35 år. Detta innebär för år 2020
ett resultatkrav på 42,9 miljoner kronor. Årets resultat på 102,5 miljoner
kronor är 59,6 miljoner kronor högre än resultatkravet för det enskilda året.
Resultatet ska dock ses över en tid på 10 år.

Genomsnittligt resultat de senaste tio åren för Falköpings kommun är
55,3 miljoner kronor. Detta gör att det finansiella resultatkravet för god
ekonomisk hushållning ett över tid är uppnått.

Vid analysen av budgetavvikelser på nämndsnivå är det viktigt att notera att
det är relativt stora avvikelserna mellan nämnderna. Barn- och utbildnings-
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nämnden visar ett underskott på 10,0 miljoner kronor medan socialnämnden
har ett överskott på 44,6 miljoner kronor för år 2020. Kommunstyrelsen
visar ett överskott på 4,5 miljoner kronor och tekniska nämnden ett överskott
på 20,6 miljoner kronor. Den sammanlagda avvikelsen för nämnderna
jämfört med budget visar en positiv avvikelse på 59,2 miljoner kronor.

Driftsredovisningens sammanställning av centrala poster visar en negativ
avvikelse på 6,2 miljoner kronor. Övriga poster, skatter, statsbidrag, samt
finansiella poster visar en positiv avvikelse jämfört med budget på
15,0 miljoner kronor. Skatteintäkterna blev 31,4 miljoner kronor lägre än
budgeterat medan generella statsbidrag översteg budget med 62,5 miljoner
kronor. De finansiella intäkterna understeg budget med 2,0 miljoner kronor
medan de finansiella kostnaderna översteg budget med 13,7 miljoner kronor.
Den senare avvikelsen hänför sig till i huvudsak till förtida inlösen av
ränteswapar.

De ekonomiska effekterna i kommunens bokslut av Coronapandemin är
naturligtvis avsevärda. Nämnderna har i årsredovisningen analyserat de olika
effekterna. På övergripande kommunnivå kan nämnas viss överkompen-
sation av staten gällande generella statsbidrag för att täcka minskade
skatteintäkter och ersättning av sjuklönekostnader.

Det finns i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera
delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna
reserv kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel under
förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR
är frivilligt att tillämpa. Falköpings kommun har beslutat om följande regler
för hanteringen av RUR.

Reservering till RUR får ske med det belopp som kommunens balanskravs-
justerade resultat överstiger 2 procent av skatter och bidrag. Om kommunens
soliditet inklusive hela pensionsskulden är positiv, får istället reservering till
RUR ske med det belopp som kommunens balanskravsjusterade resultat
överstiger 1 procent av skatter och statsbidrag. Disponering av medel från
RUR får ske med det belopp som ges av en skattekraftsutveckling som
understiger 3 procent.

Falköpings kommuns soliditet inklusive hela pensionsskulden är positiv och
det balanskravsjusterade resultatet överstiger 1 procent av skatter och stats-
bidrag. Falköpings kommun har från tidigare år 60,8 miljoner kronor i
RUR:en. Ytterligare 39,2 miljoner kronor föreslås reserveras i år vilket
innebär att RUR:en uppgår till ett värde av 100 miljoner kronor per boksluts-
datumet. Skatteintäkterna har utvecklats mycket negativt i år vilket
diagrammet i årsredovisningen visar. Hade kommunen haft ett negativt
resultat i år hade RUR:en kunnat tillämpas för att uppnå ett positivt balans-
kravsresultat.

Justerarnas ig-rpturer 7 Protokollsutdraget bestyrks
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I Falköpings kommuns flerårsplan för åren 2020-2022 finns fyra mål för att
nå visionen om det goda livet. De fyra målen är följande.

1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

4. Skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska öka

Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns
angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas upp-
följning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis bedöms
måluppfyllelsen för tre av målen som god och ett mål som godtagbart.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige att fastställa årsredovisningen för år 2020.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 61/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-14
Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020

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

räkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Falköpings kommun för
år 2020 fastställs och att Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020
godkänns.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att av 2020 års
ekonomiska resultat reserveras ytterligare 39,2 miljoner kronor till
kommunens resultatutjämningsreserv.

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen
från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB, läggs till
handlingarna.

Yrkanden

Karola Svensson (C), Ingvor Bergman (S), Annika Carp (L), Dan Hovskär (KD),
Johanna Svensson (S), Fredy Neäman (S) och Christopher Mänch (SD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Yttranden

Adam Johansson (M) och Sture Olsson (M) yttrar sig.

Justerarna : naturer , Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsgång

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

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga nämnder
Falköpings Hyresbostäder AB
Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarn s Signaturer
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§46 Dnr 2021/00189

Prövning av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns
kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret
2020

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2020.

2 Kommunfullmäktige beviljar byggnadsnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

3 Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

4 Kommunfullmäktige beviljar kompetens- och arbetslivsnämnden
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

5 Kommunfullmäktige beviljar krisledningsnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

6 Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

7 Kommunfullmäktige beviljar nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

8 Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

9 Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

10 Kommunfullmäktige beviljar valnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

11 Kommunfullmäktige beviljar överförmyndaren ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

12 Kommunfullmäktige beviljar kommunfullmäktiges beredning för översyn
av den politiska organisationen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

13 Kommunfullmäktige beviljar kommunfullmäktiges valberedning
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Justerar asgsignaturerI ,, Protokollsutdraget bestyrks
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Deltar ej  i beslutet

De tjänstgörande ledamöter i kommunfullmäktige som varit ledamöter och
ersättare i granskade nämnder och styrelser deltar inte i överläggningen och
beslutet av ärendet vad avser ansvarsfrihet för respektive nämnds och
styrelses verksamhet på grund av jäv.

Följande tjänstgörande ledamöter anmäler jäv vid följande beslutspunkter.

Beslutspunkt 1 — Barn- och utbildningsnämnden
Fredy Netiman (S) och Thomas Svensson (S).

Beslutspunkt 2— Byggnadsnämnden
Dan Hovskär (KD), Corry Thuresson (S), Göte Andersson (C), Maria
Bruckshaw (KD) och Milada Wurm (SD).

Beslutspunkt 3 — Kommunstyrelsen
Fredy Netiman (S), Karola Svensson (C), Adam Johansson (M), Dan
Hovskär (KD), Ingvor Bergman (S), Johanna Svensson (S), Pema
Malmgren (M), Annika Carp (L), Marita Ljus (SD), Niclas Hillestrand (S),
Erik Kyrkander (V), Vanja Wallemyr (C), Carolina Lundberg (M), Sture
Olsson (M) och Corry Thuresson (S).

Beslutspunkt 4 — Kompetens- och arbetslivsnärmden
Niclas Hillestrand (S), Caroline Lundberg (M) och Christopher Miinch (SD).

Beslutspunkt 5— Krisledningsnämnden
Ingvor Bergman (S), Karola Svensson (C), Adam Johansson (M), Dan
Hovskär (KD), Johanna Svensson (S), Vanja Wallemyr (C), Pema
Malmgren (M) och Marita Ljus (SD).

Beslutspunkt 6— Kultur- och fritidsnämnden
Marie Post (S), Milada Wurm (SD) och Matti Qvist (SD).

Beslutspunkt 7 — Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
Dan Hovskär (KD) och Corry Thuresson (S).

Beslutspunkt 8— Socialnämnden
Sture Olsson (M), Marita Ljus (SD) och Corry Thuresson (S).

Beslutspunkt 9— Tekniska nämnden
Johanna Svensson (S), Vanja Wallemyr (C) och Christopher Miinch (SD).

Beslutspunkt 10— Valnämnden
Anders Winlöf (M), Fredy Neiiman (S), Christopher Miinch (SD) och Corry
Thuresson (S).

Justerar siignaturer —
ir\

Protokollsutdraget bestyrks

/
r;/---



KLKÖPR94.2
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (33)
Sammanträdesdatum
2021-04-26

Beslutspunkt 12 — Kommunfullmäktiges beredning för översyn av
den polit iska or ganisat ionen
Pema Malmgren (M), Karola Svensson (C), Fredy Netiman (S) och
Christopher Miinch (SD).

Beslutspunkt 13— Kommunfullmäktiges valberedning
Pema Malmgren (M), Corry Thuresson (S), Marita Ljus (SD), Marie Post (S)
och Niclas Hillestrand (S).

Bakgrund

Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att
besluta om årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska
kommunfullmäktige vid ett sammanträde före utgången av juni månad året
efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller
vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.

Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot
en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i
sådana organ, ska kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige
ska rikta anmärkningen. Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om
revisorerna inte gjort det. Beslut om anmärkning ska motiveras.

Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska revisionsberättelsen
innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte.
I revisionsberättelsen för år 2020 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker
att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
övriga nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Den som är redovisningsskyldig till kommunen får enligt kommunallagen
5 kap. 48 § inte delta i handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för
verksamheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller
någon annan närstående till den redovisningsskyldige.

Presidiets bedömning

Enligt kommunallagen 5 kap. 32 § får kommunfullmäktige behandla
revisionsberättelsen utan föregående beredning. Kommunfullmäktige ska
dock från de ansvariga hämta in förklaring över anmärkning som framställts
i revisionsberättelsen och revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte till-
styrks. Enligt § 38 i kommunfullmäktiges arbetsordning är det kommunfull-
mäktiges presidium som bereder frågor och ärenden om prövning av
ansvarsfrihet och anmärkning.

Kommunrevisionen har i revisionsberättelsen för år 2020 tillstyrkt att
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga
nämnder. Mot bakgrund av detta föreslår kommunfullmäktiges presidium att
Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder ska beviljas ansvars-
frihet för verksamhetsåret 2020.

Justerarnas naturer „
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Beslutsunder lag

Förslag från kommunfullmäktiges presidium, 2021-04-19

Yrkanden

Patrik Björck (S) yrkar att kommunfullmäktige även beviljar kommun-
fullmäktiges beredning för översyn av den politiska organisationen och
kommunfullmäktiges valberedning ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag till beslut, punkt för
punkt, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Ordföranden ställer sedan proposition på Patrik Björcks (S) yrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder

Justerar as signaturer
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§47 Dnr 2021/00115

Pensionsriktlinjer för medarbetare och förtroendevalda

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva pensionsriktlinjen antagen av
kommunfullmäktige den 30 november 2015, § 155, från och med den
15 maj 2021.

Bakgrund

Pensionsriktlinjen bör ses över en gång varje mandatperiod. Däremellan görs
uppdatering vid behov på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal
inom pensionsområdet.

Syftet med pensionsriktlinjen för förtroendevalda är att på ett enklare sätt
beskriva de förmåner och ersättningar kommunen beslutat om samt till vem
den förtroendevalda kan vända sig för att få information.

Syftet med pensionsriktlinjen för medarbetare är att stärka kommunens
möjlighet att behålla och rekrytera nya medarbetare genom att på ett enklare
sätt beskriva förmåner knutna till ålder.

Pensionsriktlinjerna är marknadsmässigt framtagna utifrån lagar, regler och
rekommendationer. Målet är att åstadkomma en konsekvent och rättvis
hantering av pensionsförmåner och andra förmåner som är knutna till ålder
samt ge ökad möjlighet att anpassa pensionslösningar efter den enskildes
behov och förutsättningar.

Förvaltn ingens bedömning

Dessa riktlinjer har tagits fram för att ytterligare skapa förutsättningar för en
stringent hantering av kommunens pensionsförmåner samt möjliggöra
pensionslösningar utifrån den enskildes behov och förutsättningar.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att anta
pensionsriktlinje för medarbetare samt pensionsriktlinje för förtroendevalda.

Finansier ing

Förslag till beslut generar i sig inga kostnader i dagsläget.

Justerarn signaturer / Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 62/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-14
Pensionsriktlinje för medarbetare
Pensionsriktlinje för förtroendevalda

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktiges gruppledare
Samtliga nämnder
Maria Axelsson, HR -chef
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarn signaturer

( : / / ,

.

i

Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖPEN9
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(33)
Sammanträdesdatum
2021-04-26

§48 Dnr 2021/00056

Överflyttning av allmänna handlingar från social-
nämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

Justerarn signaturer , Protokollsutdraget bestyrks
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§49 Dnr 2021/00096

Efterskänkning av tillsynsavgifter för serverings-
tillstånd för år 2021

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att efterge årliga tillsynsavgifter för
serveringstillstånd, enligt "avgifter för serveringstillstånd samt tillsyns-
avgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag
om handel med vissa receptfria läkemedel", KFS 2019:16, för perioden
den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021.

Bakgrund

Med anledning av den pågående pandemin med Covid-19 har många
restauranger drabbats av minskade intäkter till följd av restriktioner, både
vad gäller åtgärder för att minska trängsel, samt inskränkningar i serverings-
tillstånd och öppettider.

Ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd ligger på socialnämnden i
Falköpings kommun. Socialnämnden har genom avtal överlåtit till Tillstånd i
samverkan (TIS), Lidköpings kommun, att sköta handläggning och tillsyn
enligt alkohollagen för kommunens räkning.

TIS har tagit emot många synpunkter från olika kommuner och närings-
idkare om möjligheten att sänka eller efterskänka avgifterna till företagen.
Eftersom varje kommun fattat beslut om avgifterna, enligt TIS förslag, måste
beslut om eventuell eftergift fattas i respektive kommun. Lidköpings kommun
har nu ställt frågan till de kommuner som ingår i TIS hur de önskar hantera
frågan i sina kommuner.

Näringsidkare som har serveringstillstånd för alkohol betalar avgift i tre
delar. Dels en avgift för serveringstillståndet som betalas i samband med
ansökan om tillstånd och dels en tillsynsavgift som består av en fast och en
rörlig del. Tillsynsavgiften betalas årligen och är inte beroende av genomfört
tillsynsbesök.

Den fasta tillsynsavgiften baseras på restaurangens öppettid enligt nedan.

Grupp Avgift/år
Grupp A Stadigvarande tillstånd till föreningar

som ej driver försäljning med
vinstintresse samt restauranger med
tillstånd till kl 22

2500 kr

Grupp B Restauranger med tillstånd till kl 00 4000 kr
Grupp C Restauranger med tillstånd till kl 01 5000 kr
Grupp D Restauranger med tillstånd till kl 02 6000 kr

,
Justerarn -signaturer
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Den rörliga tillsynsavgiften baseras till restaurangens omsättning enligt
nedan.

Omsättning Avgift
0-50 000 750
50001- 100 000 1500
100 001 — 250 000 3000
250 001-500 000 6000
500 001-1 000 000 8000
1 000 001 — 5 000 000 12 000
5 000 001 — 10 000 000 13 000
10 000 001- 14 000

En restaurang kan således betala mellan 3 250 kronor och 20 000 kronor i
årliga tillsynsavgifter beroende på öppettider och omsättning.

Tillsynsavgiften betalas årligen i förskott, vilket innebär att avgiften för år
2021 betalas under första kvartalet 2021. Avgiften för år 2020 betalades i
början på år 2020 och med förlängd betalningstid.

Det som är aktuellt nu är efterskänkning av tillsynsavgifter för år 2021.
Ansökningsavgiften för beviljande av serveringstillstånd berörs således inte.

TIS verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Avgifterna betalas direkt till TIS.
Kommunerna har därmed inte någon kostnad för att Lidköpings kommun
sköter handläggningen. Avgifterna är beslutade i samtliga kommuner som
ingår i TIS. Om Falköpings kommun beslutar att efterskänka tillsyns-
avgifterna kommer kommunen att behöva betala motsvarande belopp till
TIS/Lidköpings kommun som kompensation för uteblivna inkomster genom
avgifter.

TIS kommer under år 2021 att fortsätta följa den beslutade tillsynsplanen.

Den fasta årliga avgiften för verksamheter med serveringstillstånd i
Falköpings kommun är 134 000 kronor. Den rörliga årliga avgiften för år
2019 var 125 500 kronor. Den rörliga avgiften för år 2021 är svår att förutse
eftersom den grundar sig på omsättningen för år 2020. Till följd av rådande
restriktioner finns det anledning att anta att den rörliga avgiften skulle bli
lägre år 2021 än den som fastställdes för år 2019. Sannolikt kommer den
totala tillsynsavgiften, det vill säga såväl den fasta som den rörliga delen,
inte överstiga 250 000 kronor.

Då avgifterna beslutats av kommunfullmäktige utan någon skrivning om att
socialnämnden kan fatta beslut om att efterskänka avgifter måste även
beslutet om eventuell eftergift beslutas av kommunfullmäktige.

Ett beslut att efterskänka tillsynsavgifter till restauranger med serverings-
tillstånd kan bedömas utgöra ett ekonomiskt stöd till enskilda företag. Enligt
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2 kap. 8 § kommunallagen får individuellt inriktade stöd till enskilda
näringsidkare endast lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Rättsläget
är oklart när det gäller frågan huruvida den aktuella situationen kan anses
innebära att det föreligger synnerliga skäl för sådant stöd. Sveriges
kommuner och regioner, SKR, har gjort följande uttalande.

"Den situation vi nu befinner oss i får  vidare betraktas som extraordinär,
vilket också aktualiserar  möjligheten att "synnerliga skäl" enligt paragrafens
andra stycke kan vara uppfyllt när det gäller vissa typer av stöd, i vart fall om
företaget tillhör en bransch som drabbats hårt av pandemin. Det finns också
anledning att ha en differentierad bedömning i förhållande till vilken typ av
stöd det rör sig om. Ett betalningsanstånd finns det sannolikt större utrymme
för att medge än en ren eftergift. Visserligen framgår av lagens förarbeten att
det ska råda en restr iktiv syn på kommunala stödinsatser  gentemot enskilda
företag. Det framhålls dock, när det gäller  avgränsningen av tillåtna insatser,
att rättstillämpningen måste kunna anpassas till samhällsutvecklingen. Någon
relevant praxis finns av lätt insedda skäl inte. Det kan alltså enligt vår
mening inte uteslutas att olika former av stöd till följd av covid-19 kan ges ut
utan hinder av 2 kap. 8 § KL."

Remit ter ing
Eftersom ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd ligger på social-
nämnden i Falköpings kommun har kommunledningsförvaltningens förslag
remitterats till socialnämnden. Socialnämnden har yttrat sig över förslaget
genom ett ordförandebeslut och framför följande.

För att socialnämnden ska kunna fullföra sina skyldigheter enligt alkohol-
lagen är det viktigt att tillsynen enligt alkohollagen fortgår, så att det
säkerställs att restauranger med alkoholtillstånd bedriver en ansvarsfull
alkoholservering. Enligt förslaget kommer tillsynen att fortgå enligt plan,
men kommunen beslutar att efterskänka tillsynsavgifterna och finansierar
istället tillsynen genom att kommunstyrelsen betalar TIS motsvarande den
summa krögarna skulle betalat i tillsynsavgift. Socialnämnden bedömer
därmed att nämndens uppdrag enligt alkohollagen är uppfyllt. Social-
nämnden vill påtala att det är rättsligt osäkert om efterskänkning av avgifter
kan betraktas som ett otillbörligt stöd till enskilda näringsidkare, vilket också
framgår av tjänsteskrivelsen. För övrigt har socialnämnden inget att erinra
emot att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att efterskänka
tillsynsavgifterna i enlighet med förslaget.

Förvaltn ingens bedömning

Till följd av rådande restriktioner föreligger starka begränsningar i närings-
idkares möjligheter att utnyttja beviljat serveringstillstånd. Av den
anledningen kan en eftergift av tillsynsavgifterna anses vara motiverad.
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Finansier ing

Den kostnad om cirka 250 000 kronor som Lidköpings kommun, TIS, ska
ersättas med finansieras med centralt avsatta medel i kommunstyrelsens
budget för år 2021 för tillfällig budgetpott, oförutsett.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 66/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-23
Yttrande från socialnämnden, ordförandebeslut 2021-03-22
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-14
Skrivelse från Lidköpings kommun om hantering av tillstånd för år 2021

Paragrafen sk ickas t i l l
Tillstånd i samverkan (TIS)
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen
Magnus Sundén, näringslivschef

Justerarna signaturer
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§50 Dnr 2021/00108

Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige antar ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby
i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag.

2 Ändringen gäller från och med den 15 maj 2021 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2019:08.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 23 februari 2021, § 3, att föreslå
att kommunfullmäktige fastställer avgifter turistverksamheten för Ekehagens
Forntidsby samt att avgifterna för skolverksamheten lämnas oförändrade.
Ändringarna föreslogs av nämnden börja gälla den 1 maj 2021.

Av bakgrunden till kultur- och fritidsnämndens beslut framgår följande.
Inför sommarsäsong 2021 anpassar Ekehagens Forntidsby verksamheten
efter gällande restriktioner kopplat till rådande pandemi. Förändringarna är
baserade på de erfarenheter som dragits från den anpassade sommaren 2020.

Säsongen planeras formas som en löpande verksamhet istället för att planera
in vissa särskilda programdagar som normalt sett lockar många besökare.
Alla öppetdagar kommer att ges samma utbud av aktiviteter. Det innebär att
entrépriserna behöver anpassas och göras om. Det tidigare höga entrépriset
för programdagar slås samman med den tidigare vanliga besöksdagens lägre
entré, vilket därmed ger en mellannivå som står i paritet med det planerade
utbudet.

Eftersom de dagliga guidade turerna med största sannolikhet även denna
sommar måste ha ett begränsat antal deltagare, föreslås en extra kostnad tas
ut för guideturen. Den som får plats på guideturen och därmed ytterligare en
aktivitet får betala lite mer jämfört med den som bara löst entré för besöket
vilket upplevs mer rättvist.

Höjningen av avgiften för vuxen för övernattning i forntidshus motiveras av
att efterfrågan är stor och att upplevelsen är värd ett högre pris. Jämfört med
andra kollegor i branschen är avgiften fortfarande prisvärd.

En barnkonsekvensanalys har genomförts och en förändring av avgifter
bedöms vara en faktor som indirekt och direkt kan utestänga barn från
verksamheten. I ett försök att parera riskerna och erbjuda prisvärda alternativ
finns biljettsystem med familjebiljetter, gruppentré och relativt lågt pris för
barn. Alla skolelever som besökt Ekehagens Forntidsby under våren med
skolan får också en fribiljett till kommande säsong, där eleven erbjuds gratis
entré.

Justerarna ' naturer
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Förvaltn ingens bedömning

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får en kommun ta ut avgifter för tjänster
och nyttigheter som den tillhandahåller. En kommun får dock inte ta ut högre
avgifter än att de motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen tillhandahåller (självkostnaden), enligt 2 kap. 6 §
kommunallagen.

Då både avgifterna för skolverksamhet och turistverksamhet framgår av
samma taxa föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige
antar ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby i enlighet med kultur-
och fritidsnämndens förslag. Ändringen föreslås gälla från och med den
15 maj 2021 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter
KFS 2019:08.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 67/2021
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 21-03-05
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 21-02-23
Förslag till avgifter, 21-02-23

Paragrafen sk ickas t i l l
Kultur- och fritidsnämnden
Elinor Karlsson, avdelningschef Kulturarv
Anna -Karin Linder, administratör
Sara Cronholm, kommunjurist

Justerarnas «gnaturer
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§51 Dnr 2021/00095

Ändring av verksamhetsområden för vatten, spillvatten
och dagvatten i Broddetorp, Kättilstorp och på
Marjarps industriområde

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige ändrar verksamhetsområdet för vatten, spillvatten
och dagvatten gällande Falköping, Kättilstorp och Broddetorp enligt
tekniska nämndens förslag.

2 Ändringen gäller från och med den 15 maj 2021.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 22 februari 2021, § 19, att föreslå
kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av verksamhetsområde
gällande Falköping, Kättilstorp och Broddetorp.

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har
en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Ett verksam-
hetsområde bestäms för tre olika tjänster, dricksvatten, spillvatten och
dagvatten. Ett verksamhetsområde kan innefatta en eller flera VA -tjänster.

Den föreslagna ändringen innebär en justering av redan befintliga verksam-
hetsområden för att verkställa detaljplaner och där VA -huvudmannen
bedömer att det finns behov av justering.

I Marjarps industriområde innebär utökningen en justering av verksamhets-
området för att följa detaljplanen för området.

I Kättilstorp innebär ändringen en justering av verksamhetsområdets gränser
för att anpassa till befintliga fastigheters behov av vattentjänster.

I Broddetorp innebär ändringen en utökning av verksamhetsområdets gränser
genom att inkludera fastigheterna Hornborga 16:1 samt Bolum 28:1.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att om det med
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten-
försörjning eller avlopp i ett större sammanhäng för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse, ska kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde
inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2.se till
att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksam-
hetsområdet genom en allmän va-anläggning. Av 7 § samma lag framgår att
av ett beslut om allmän va -anläggnings verksamhetsområde ska det framgå
vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.

Justerarnas- ignaturer
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Mot bakgrund av tekniska nämndens bedömning föreslår kommunlednings-
förvaltningen kommunstyrelsen att ändra verksamhetsområdet för vatten,
spillvatten och dagvatten gällande Falköping, Kättilstorp och Broddetorp
enligt tekniska nämndens förslag. Ändringen ska gälla från och med den
15 maj 2021.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 68/2021
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-05
Tekniska nämndens beslut, 2021-02-22
Tekniska nämndens förslag till ändring av verksamhetsområde, 2021-02-22

Paragrafen sk ickas t i l l
Tekniska nämnden
Stig Säll, VA -chef
Sara Cronholm, kommunjurist
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§52 Dnr 2021/00136

Entledigande av Johanna Johansson (SD) från
uppdraget som ledamot i beredningen för översyn
av den politiska organisationen

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Johanna Johansson (SD) entledigas från
uppdraget som ledamot i beredningen för översyn av den politiska
organisationen från och med den 11 maj 2021.

2 Kommunfullmäktige beslutar att Milada Wurm (SD) väljs till ledamot i
beredningen för översyn av den politiska organisationen från och med den
11 maj 2021 till och med den 31 juli 2022.

Bakgrund

Johanna Johansson (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot
i beredningen för översyn av den politiska organisationen.

Yrkanden

Marita Ljus (SD) yrkar att Milada Wurm (SD) väljs till ledamot i
beredningen för översyn av den politiska organisationen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Marita Ljus (SD) yrkande och finner att
kommunfullmäktige väljer Milada Wurm (SD) till ledamot i beredningen för
översyn av den politiska organisationen.

Paragrafen sk ickas t i l l
Johanna Johansson (SD)
Milada Wurm (SD)
Beredningen för översyn av den politiska organisationen
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas ygnaturer /‘ Protokollsutdraget bestyrksj W
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§53 Dnr 2021/00187

Entledigande av Maria Jern (L) från uppdraget som
ersättare i socialnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Maria Jern (L) entledigas från uppdraget
som ersättare i socialnämnden från och med den 11 maj 2021.

2 Kommunfullmäktige beslutar att Ing-Marie Larsson (L) väljs till ersättare
i socialnämnden från och med den 11 maj 2021 till och med den
31 december 2022.

Bakgrund

Maria Jern (L) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämnden.

Yrkanden

Annika Carp (L) yrkar att Ing-Marie Larsson (L) väljs till ersättare i
socialnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Annika Carps (L) yrkande och finner
att kommunfullmäktige väljer Ing-Marie Larsson (L) till ersättare i social-
nämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Maria Jern (L)
Ing-Marie Larsson (L)
Socialnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas s' aturer ,--- f Protokollsutdraget bestyrks
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