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§54 Dnr 2021/00255

Motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra
styrmodellen inom hemtjänsten till en tillitsbaserad
styrning

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige remitterar motionen om att förändra styrmodellen
inom hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning till kommunstyrelsen för
yttrande.

Bakgrund

Ingvor Bergman (S) har väckt en motion om att förändra styrmodellen inom
hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning. Av motionen framgår följande.

" Fr ån Minutstyr ning till t illitsbaser ad styr ning och ökad
per sonalkontinuitet  inom Hemtjänsten"
Socialförvaltningen tillämpar idag en styrning inom hemtjänsten som inne-
bär att biståndsenhetens beslut om insatser omvandlas till en genomsnittligt
beräknad tidsresurs för en tjänst, eller för de behov som brukaren har. Denna
typ av styrning i arbetet upplevs som pressande och stressframkallande både
av personal och brukare. Arbetssättet främjar inte möjligheten att lyssna in
behov eller tillämpa den flexibilitet som krävs i ett vårdande yrke. Den
personal som arbetar inom omsorgsyrken, det gäller både inom hemtjänst
och inom vården i stort, måste ges möjlighet att utöva sitt yrke på ett sätt att
man känner att man har tid och rätt förutsättningar att göra arbetet ur ett
helhetsperspektiv, samt göra de bedömningar som professionen kräver.

Kommunens övergripande mål att tillämpa ett tillitsbaserat medarbetar- och
ledarskap måste utökas och gälla all personal i vår organisation.

Yrkande:

• Socialdemokraterna yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att
genomföra en förändring i styrmodellen inom hemtjänsten, i syfte att
utveckla en tillitsbaserad styrning. Detta innebär att man frångår
minutstyrning och övergår till t ex självstyrande grupper. Detta nya
arbetssätt skall utarbetas av förvaltningen tillsammans med de
fackliga organisationerna."

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarna "- naturer Protokollsutdra et bestyrksg
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§55 Dnr 2021/00247

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

Bakgrund

Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Ingvor Bergman (S) följande
interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Dahlgren (C).

Interpellat ion

" Inter pellation ställd t ill Bar n och utbildningsnämndens or dför ande
Eva Dahlgr en
Antalet elever med neuropsykiatfiska 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?"

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning besvaras interpellationen vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Paragrafen sk ickas t i l l
Eva Dahlgren (C)

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§56 Dnr 2021/00123

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2020
till år 2021

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering av investeringsmedel
om totalt sjuttiosju miljoner niohundra tusen kronor (77,9 miljoner kronor)
från år 2020 till år 2021.

Bakgrund

Ombudgetering av investeringsmedel utgår från den investeringsram som
kommunfullmäktige beslutat om för år 2020, men där projekten inte följt den
tidsplan som funnits. Eftersom investeringsprojekten och dess tidsplan inte
längre synkar med den investeringsram som kommunfullmäktige beslutat om
för år 2021 behöver en ombudgetering av investeringsmedel från år 2020
genomföras.

Nämnderna har i samband med deras verksamhetsredovisningar lyft sina
behov av ombudgeteringar till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen
samlar in och bereder alla ombudgeteringar och föreslår kommunfullmäktige
att besluta om ombudgeteringar av investeringsmedel.

Det viktiga i en ombudgetering är att investeringsmedlen främst är kopplade
till specifika investeringsprojekt. Om det blivit investeringsmedel över från
ett avslutat projekt är detta inte ett skäl att ombudgetera investeringsmedel
till kommande år. Det är även viktigt att förtydliga att ombudgetering från år
2020 innebär att investeringsramen för år 2021 ökar.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen har samlat in och gått igenom nämndernas
yrkanden om ombudgetering av investeringsmedel till år 2021. Dessa
sammanfattas i tabellen nedan tillsammans med ombudgeteringar, budget
och utfall för år 2020, samt kommunledningsförvaltningens förslag till
ombudgetering och ny investeringsram för år 2020.

Justerarnas signaturer

/
°-.._.../
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Protokollsutdraget bestyrks



• •

EAKOPING
KOMMUNEN

Kommunful lmäkt ige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (37)

Sammantradesdatum
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SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Kommuntedningsgsvallningen

Mark och exploatering

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Kultur- och fritidsnämndenn
Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Socialnämnden
Tekriska nämnden

Re-ilöpantle ingestering

Projekt inkestering

Kommunres.dsionen
Valnämnden

:udget inkl Nämndsbeslut KLF först. .  _ _ A M =
orn:u.get, ombudget. Utfall Budget ombudget. ombudget. Budg-

' - i , till ar 2021 ar 2021

-2,7

0,0

-29,6

.53

.24.3

0,0

0.0

-3,1

-1,0

-37,2

-21,3

-15.9

0,0

0,0

-6,7

0,0

-156,1

-10,1

-140,0

-0,7

-0,9

-5,3

-5,0

-345,4

-73,5

-271.9

0,0

0,0

-8,5

0,0

-54,4

-3,1

-51,0

-0,7

-0,9

-0,8

-2,5

-175,0

-413.2

-120.8

0,0

0,0

-9,1

0,0

-45,3

-4.8

-40.4

-0,7

-0,7

-2,2

-4,1

-310,3

-47,4

-262.8

0,0

0,0

1,8

0,0

-25,0

-3,0

-22,0

0,0

0,0

-4,5

0,0

-46,7

-14,2

-32,5

0,0

0,0

1,8
0,0

-18,3
-3,0

-15,3

0,0

0,0

-4,5

0,0
-46,7
-14,2
-3Z5

0,0

0,0

-7,3

0,0

-63.6

-7,9

-55,7

-0,7

-0,7

-6,7

-4,1

-357,0

431.0

-295,4

0,0

0,0

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp

Re-Abpande investering

Projekt investering

Biogas

Avfall

0,0

0.0

0,0

-13,6

0,0

20,1 -242,8 _ -372,4 -74,4 -877 -440,1 '

-53,7

-30.0

-23,7

-29,7

0,0

-37,9

-21,7

-10,3

-17,3

0,0

-39,1

-24,0

-14,5

0,0

0,0

-7,7

0,0

-7.7

-2,5

0,0

-7,7
0,0

-7.7

-2,5

0,0

-46,8

-24,0

-22.2

-2,5

0,0

Summa taxefinansierade
verksamheter -13,6 -83,4 -55,2 CELE ELIE~WE

Total investeringsbudget -87,2 -003,5 -298,0 -411,7 -84,6 -77,9

Barn- och utbildningsnämnden yrkar på att ombudgetera 1,8 miljoner kronor
som användes redan år 2020, avseende inventarier till Vindängens skola,
men som var budgeterat till år 2021.

Kommunstyrelsen yrkar på att ombudgetera -25,0 miljoner kronor, där
-3,0 miljoner kronor avser investeringar kopplat till kommunlednings-
förvaltningen och -22,0 miljoner kronor avser pågående projekt inom Mark
och Exploatering (MEX). Efter en genomgång av kommunlednings-
förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen av MEX-investerings-
projekt och dess ombudgeteringar har förvaltningarna kommit fram till att
ombudgeteringen bör uppgå till -15,3 miljoner kronor för att stämma överens
med respektive projektbudget inom MEX. Därför föreslår kommunlednings-
förvaltningen att kommunstyrelsens yrkande på -22,0 miljoner kronor
avseende MEX ändras till -15,3 miljoner kronor till år 2021.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg yrkar på att ombudgetera -4,5 miljoner
kronor, vilket ska användas till investering av nya fordon som skulle
levererats under år 2020, men på grund av Covid-19 blev försenat till januari
år 2021.

Tekniska nämnden yrkar på att inom den skattefinansierade delen
ombudgetera -46,7 miljoner kronor, varav -14,2 miljoner kronor avser
Re-/löpande investeringar och -32,5 miljoner kronor avser pågående projekt
inom de fleråriga investeringarna. Inom den taxefinansierade verksamheten
yrkar nämnden på att ombudgetera -7,7 miljoner kronor för pågåendeprojet
kopplat till Vatten och avlopp samt -2,5 miljoner kronor kopplat till Biogas.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnads-
förvaltningen gått igenom pågående projekt och re-/löpande investeringar

na naturerJusterarp
,-..)

______ Y ci Protokollsutdraget bestyrks
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och har en samsyn kring de behov av ombudgeteringar som föreslås av
nämnden för att inte äventyra investeringens fullföljande.

Finansier ing

Investeringar har en direkt koppling till Falköpings kommuns driftkostnader,
bland annat i form av högre finansiering- och avskrivningskostnader. När det
gäller investeringsmedel kopplade ombudgeteringar bör de inte ge någon
ytterligare påverkan av kommunens driftkostnader då det inte rör sig om nya
investeringsprojekt utan ombudgetering av medel till redan beslutade
projekt, men där den ursprungliga tidsplanen inte stämmer överens med den
verkliga tidslinjen.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 78/2021
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-14
Barn- och utbildningsnämnden § 26/2021
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 2/2021
Kommunstyrelsen § 37/2021
Tekniska nämnden § 15/2021

Paragrafen sk ickas t i l l
Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Magnus Fleischer, ekonomichef
Christoffer Eriksson, ekonom

isi9nas ' aturerJusterarn/17"'-....A7 , Protokollsutdraget bestyrks
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§57 Dnr 2021/00077

Ändring av gemensamt färdtjänstreglemente Skaraborg

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar om ändring av gemensamt färdtjänst-
reglemente Skaraborg enligt direktionen för Skaraborgs kommunal-
förbunds förslag.

2 Kommunfullmäktige beslutar att ändringen gäller från och med den
1 juli 2021 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 30 november
2020, § 164.

Reservation

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna, Christopher
Miinch (SD), Jonas Larsson (SD), Marita Ljus (SD) och Milada Wurm (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Larssons (SD), med fleras,
yrkande.

Bakgrund

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 5 februari
2021, § 5, att förorda att kommunerna inför ett maxbelopp om 600 kronor
(450 kronor ungdomstaxa) för fårdtjänstresor i Skaraborgs gemensamma
fårdtjänstreglemente.

Enligt bakgrunden till direktionens beslut framgår följande. När gemensamt
fårdtjänstreglemente för Skaraborg togs fram år 2020 fick det kritik från
flera organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar.
Organisationerna vände sig emot att reglementet innebar att resor över fyra
kommuner och längre blev dyrare. Ett tilläggsuppdrag tillsattes för att ge en
lösning för gruppen som drabbas av fördyrningar för längre fårdtjänstresor.

Arbetsgruppen prövade flera olika inriktningar, men kom fram till två förslag.
Dels det förslag som redogjorts för ovan, benämnt förslag ett, om en maxtaxa
om 600 kronor för vuxna och 450 kronor för ungdomar, dels ett förslag om att
ändra fårdtjänstområdet till att endast gälla Skaraborgskommunerna. Förslag
två innebar att vid resa utanför fårdtjänstområdet fick ansökan om riksfärd-
tjänst göras.

Direktionen beslutade att ställa sig bakom förslag ett. Motiveringen är att
fördelarna är att egenavgiften för de längre resorna aldrig överstiger
600 kronor och alternativet möjliggör att bibehålla fördelarna med det större
fårdtjänstområdet och möjligheten att boka kortare fårdtjänstresor utan
kontakt med handläggare. Förslaget innebär även att principerna för lika-
behandling uppfylls för resor inom kommunen liksom för de längre resorna
och förslaget innebär ingen extra handläggning. Nackdelen med förslaget är,
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enligt bakgrunden till beslutet, ett minskat ekonomiskt incitament för den
enskilde att välja en kombination av färdmedel vid längre resor. Att flertalet
längre resor utförs med enbart fårdtjänst innebär även ett mindre effektivt
nyttjande av samhällets resurser i form av de anpassningar som görs i den
allmänna kollektivtrafiken.

I en förtydligande skrivelse från Skaraborgs kommunalförbund konstateras
att förslaget till ändring ska göras i zon 9-12 i tabell för egenavgift i avsnitt
11 i reglementet.

Synskadades riksförbund har i samverkan med Funktionsrätt Skaraborg
lämnat in en skrivelse till kommunen den 19 februari 2021. I skrivelsen
framgår att intresseorganisationerna inte ställer sig bakom förslaget då det
innebär en väsentlig höjning av maxbeloppet från 300 kronor till 600 kronor.
De menar vidare att funktionshinderorganisationerna inte har fått varit
delaktiga på ett reellt sätt samt att alternativet med ledsagning har stora
brister i praktiken.

Förslaget har skickats på remiss till socialnämnden. Socialnämnden
beslutade den 21 april 2021, § 55, att nämnden inte har något att erinra mot
förslaget från direktionen.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt 10 § lag (1997:736) om fårdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift i
enlighet med 11 § samma lag. Avgiften ska vara skälig och får inte över-
skrida tillståndsgivarens självkostnad.

Direktionen har bedömt att det framtagna förslaget är förenligt med lagen.
Socialnämnden har inte haft något att erinra mot förslaget. Mot denna bak-
grund föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige att
besluta om ändring av gemensamt fårdtjänstreglemente Skaraborg enligt
direktionen för Skaraborgs kommunalförbunds förslag. Förslaget föreslås
gälla från och med den 1 juli 2021 och ersätter kommunfullmäktiges tidigare
beslut om gemensamt fårdtjänstreglemente, den 30 november 2020, § 164.

Finansier ing

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund uppger att de längre resorna
har utgjort en liten del av det totala fårdtjänstresandet i Skaraborg. De upp-
skattar att utan en pandemi skulle det framtagna förslaget medföra en
kostnadsökning för 0-2 procent för kommunen. I de fall en stor negativ
ekonomisk effekt skulle uppstå för kommunerna finns möjligheten att på nytt
se över det gemensamma fårdtjänstreglementet.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 81/2021
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-22
Protokoll från direktionen för Skaraborgs kommunalförbund, 2021-02-05
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Skrivelse synskadades riksförbund och Funktionsrätt Skaraborg, 2021-02-19
Förtydligande från Skaraborgs kommunalförbund, 2021-04-06
Nuvarande gemensamt fårdtjänstreglemente för Skaraborg, 2021-04-13
Förslag till ändring av gemensamt fårdtjänstreglemente för Skaraborg,
2021-04-13
Socialnämnden, § 55/2021

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

av gemensamt fårdtjänstreglemente Skaraborg enligt direktionen för
Skaraborgs kommunalförbunds förslag.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ändringen
gäller från och med den 1 juli 2021 och ersätter kommunfullmäktiges
beslut den 30 november 2020, § 164.

Yrkanden

Jonas Larsson (SD) och Milada Wurm (SD) yrkar att ärendet ska
återremitteras till Skaraborgs kommunalförbund med följande motivering.

"Vi yrkar på återremiss till Skaraborgs Kommunalförbund. Detta så man får
göra en ny utredning av avgifterna."

Adam Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde respektive Jonas Larssons (SD), med fleras, yrkande om
återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.

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

Paragrafen skickas t i l l
Skaraborgs kommunalförbund
Västtrafik
Socialnämnden
Anna -Karin Linder, administratör
Sara Cronholm, kommunjurist
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§58 Dnr 2021/00122

Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborg

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige antar ändring av förbundsordning för kommunal-
förbundet Miljösamverkan östra Skaraborg.

2 Kommunfullmäktige beslutar att ändringen gäller från och med den
1 juli 2021 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 27 november
2017, § 138.

Bakgrund

Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg
beslutade den 5 mars 2021, § 3, att föreslå kommunfullmäktige i medlems-
kommunerna att anta en reviderad förbundsordning för kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborg att gälla från och med den 1 juli 2021.

Av bakgrunden till direktionens beslut framgår följande. Förbundsordningen
för Miljösamverkan östra Skaraborg ändrades senast under år 2017. Fram-
förallt gjordes ändringen då med anledning av den nya kommunallagen som
började gälla 1 januari 2018.

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 16 juni 2020,
§ 10, att ge förbundschefen i uppdrag att se över och föreslå ändringar av
förbundsordningen.

De viktigaste förändringarna i det nya förslaget är följande.

• I § 6 görs förändringar i inträdesordningen för ersättare i miljö-
nämnden. Det tydliggörs att om en kommuns egna ersättare inte är på
plats så sker inträde i en viss ordning mellan kommunerna och denna
roteras årligen.

• I § 22 som gäller ersättning till förtroendevalda fastställs att Skövde
kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevalda ska
tillämpas för arvode till ledamöter, ersättare och revisorer. Skillnaden
är att högre ersättning kan utgå för resor med kollektivtrafik. Vidare
ska direktionen fastställa arvode till miljönämndens ordförande och
två vice ordföranden.

• Det införs en ny paragraf, § 28, som reglerar förutsättningarna för
ledamöter att delta på distans enligt kommunallagens bestämmelser.

Förslaget till förbundsordning innehåller också några mindre redaktionella
ändringar.

Justerarnas sir2rer
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Förvaltn ingens bedömning

I 9 kap. 6 § kommunallagen framgår de punkter som ska ingå i en förbunds-
ordning. Kommunledningsförvaltningen har gått igenom förbundsordningen
och bedömer att samtliga punkter finns upptagna i förbundsordningen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige antar
ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra
Skaraborg. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 juli 2021.

Finansier ing

Det framgår inte av direktionens beslut om ändringarna föranleder någon
högre avgift för medlemskommunerna.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 82/2021
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-29
Protokoll från direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg, 2021-03-05
Förslag till ändring av förbundsordning, 2021-03-05

Paragrafen sk ickas t i l l
Miljösamverkan östra Skaraborg
Sara Cronholm, kommunjurist

-- ,iJusterarn sgnaturer
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§59 Dnr 2021/00159

Avgifter för förvaring av cykel i låsbara cykelgarage

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige delegerar till tekniska nämnden att fastställa avgifter
för förvaring av cykel i låsbara cykelgarage.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 29 mars 2021, § 34, att föreslå kommun-
styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att delegera till tekniska nämnden
att fastställa avgifter för förvaring av cykel i cykelgarage.

Av bakgrunden till tekniska nämndens beslut framgår att tekniska nämnden
har upphandlat och köpt in ett låsbart cykelgarage som ska byggas under
våren 2021 på Järnvägstorget. Cykelgaraget kommer i ett första läge att ha
40 låsbara cykelplatser i ett upplyst och säkert garage och kommer att kunna
byggas på med fler platser i framtiden. Anledningen till att inköpet skett är
att vid resvaneundersökningar som kommunen genomfört har det fram-
kommit att fler skulle välja att resa med cykel om det hade funnits säkrare
cykelparkeringar. Cykelgaraget har medfinansierats av Naturvårdsverket.

I samband med byggandet av cykelgaraget kommer ett låssystem att införas
där användaren betalar månadsvis för en plats i cykelgaraget. En viss kostnad
bör tas ut för tjänsten för att garantera att cykelgaraget blir tillgängligt för de
som behöver det och inte belastas med cyklar som inte används. Avgiften bör
inte vara så hög att garaget blir självfinansierat då detta förhållande inte råder
för exempelvis bilparkeringar. Vid en jämförelse med andra kommuner ligger
avgiften oftast mellan 50-100 kronor per månad för en plats i cykelgarage.
Tekniska nämnden menar att Falköpings kommun bör införa en avgift i det
lägre spannet för att få fler att upptäcka och använda tjänsten och för att fa
fler att resa med cykel och vidare kollektivt.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt 2 kap. 6 § kommunallagen framgår att kommuner inte får ta ut högre
avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
de tillhandahåller.

Frågan om avgifter överhuvudtaget ska tas ut i en kommunal verksamhet är
en fråga som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och
som enligt 5 kap. 1 § kommunallagen ska avgöras av kommunfullmäktige.
Det har i rättspraxis godtagits att nämnd i visst fall bemyndigats att fastställa
en mindre avgift så som badavgift. Det bedöms därför möjligt för kommun-
fullmäktige att delegera fastställande av avgift för förvaring av cykel i
cykelgarage till tekniska nämnden. Det planeras i dagsläget bara att byggas

Justerarn -st aturer7 , _ Protokollsutdraget bestyrks
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ett låsbart cykelgarage, men delegationen föreslås gälla generellt att fastställa
avgifter för låsbara cykelgarage för det fall att det i framtiden skulle byggas
fler.

Tekniska nämnden har bedömt att avgifterna inte kommer att överstiga
självkostnaden för det. Mot bakgrund av detta föreslår kommunlednings-
förvaltningen kommunfullmäktige att delegera till tekniska nämnden att
fastställa avgifter för förvaring av cykel i cykelgarage.

Finansier ing

Den finansiering av underhåll med mera av cykelgaraget som inte täcks av
avgiften kommer att få tas ur tekniska nämndens driftsbudget.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 83/2021
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-13
Tekniska nämnden § 34/2021

Paragrafen skickas t i l l
Tekniska nämnden
Fredrik Johansson, gatuchef
Sara Cronholm, kommunjurist

Justerarna aturer
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§ 60 Dnr 2021/00173 250

Tomtpris för småhusvillatomter på Fåraberget etapp 2B

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige fastställer tomtpriset (köpeskillingen) inom området
Fåraberget etapp 2B till 400 kronor per kvadratmeter. Tomtpriset gäller
för småhusvillatomter till tomtkön och är exklusive fastighetsbildnings-
kostnad och övriga kostnader och avgifter i samband med köp.

Bakgrund

Under de senaste åren har trycket på bostadsbyggnation ökat och efterfrågan
på småhusvillatomter är stor. För närvarande finns inga lediga småhusvilla-
tomter inom Falköpings tätort.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020, § 203, att starta projekt
Fåraberget etapp 2B innefattande utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar,
park- och naturmark samt VA -ledningar, med mera till en beräknad kostnad
om 19,7 miljoner kronor.

För området gäller detaljplan Del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B.
Detaljplanen består av 29 småhusvillatomter och cirka 27 000 kvadratmeter
bruttoarea i flerbostadshus fördelat på byggnader mellan 2 och 8 våningar
samt möjlighet till byggnation av skolverksamhet.

Tomtsläpp av 19 stycken småhusvillatomter planeras ske under senare delen
av maj 2021. Storleken på småhusvillatomterna varierar mellan 823-1 089
kvadratmeter. Resterande 10 småhusvillatomter planeras släppas under
år 2022.

Området Fåraberget etapp 2B är begränsat till den röda kantlinjen i kartan, se
figur 1 i tjänsteutlåtandet.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer
tomtpriset (köpeskillingen) inom området Fåraberget etapp 2B till 400 kronor
per kvadratmeter. Tomtpriset gäller för småhusvillatomter till tomtkön och är
exklusive fastighetsbildningskostnad och övriga kostnader och avgifter i
samband med köp.

Finansier ing

Tomtpriset (köpeskillingen) 400 kronor per kvadratmeter utgår från ett själv-
kostnadspris utifrån de kostnader som har uppkommit genom utbyggnaden
av detaljplan Del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B. Priset inkluderar inte
fastighetsbildningskostnad och övriga avgifter och kostnader som är

Justerarn /signaturer 6-1 Protokollsutdraget bestyrks
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förknippade med försäljningen. Alla kommunala avgifter bestäms utifrån
gällande taxa vid tidpunkten för köp.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 84/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-10
Kommunstyrelsen § 203/2020

Paragrafen sk ickas t i l l
Erna Pezic, stadsbyggnadschef
Fredrik Johansson, gatuchef
Stig Säll, VA -chef
Adela Kapetanovic, enhetschef för VA -projekt
Ekonomiavdelningen
Lolita Dikanda, mark- och exploateringsingenjör

Justerarna -signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§61 Dnr 2021/00091

Revisionsberättelse för kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborg och prövning av
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksam-
hetsåret 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för kommunal-
förbundet Miljösamverkan östra Skaraborg för verksamhetsåret 2020
läggs till handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för kommunal-
förbundet Miljösamverkan östra Skaraborg ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret 2020.

Jäv

Adam Johansson (M) och Karola Svensson (C) deltar inte i överläggningen
och beslutet på grund av jäv.

Bakgrund

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) ansvar för
tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
livsmedelskontroll i de fem medlemskommunerna Falköping, Hjo,
Karlsborg, Skövde och Tibro.

Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg
beslutade den 5 mars 2021, § 1, att godkänna årsredovisningen för år 2020,
att överlämna årsredovisningen till medlemskommunernas kommunfull-
mäktige för godkännande samt att bevilja Miljönämnden östra Skaraborg
ansvarsfrihet för år 2020.

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets verksam-
het och överlämnat en revisionsberättelse för år 2020 till medlems-
kommunernas kommunfullmäktige.

Kommunalförbundets revisorer bedömer att verksamheten har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att
den interna kontrollen är tillräcklig. Årsredovisningen är i allt väsentligt
rättvisande. Den är upprättad enligt lag om kommunalbokföring och redo-
visning och god revisionssed. Samtidigt görs noteringen att verksamhetens
utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen för
verksamheten i budget 2020. Denna bedömning kvarstår från 2019.
Revisorerna rekommenderar direktionen att utveckla redovisningen avseende

Justerarnas signaturer
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god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Denna bedömning
kvarstår från år 2019.

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
tillstyrks. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 38 bereder presidiet
frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att förbundsdirektionen för
kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg ska beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunder lag

Presidiets förslag, 2021-05-19
Direktionen § 1/2021
Revisionsberättelse, 2021-03-05
Granskning av årsredovisningen
Årsredovisning 2020 för Miljösamverkan östra Skaraborg

Paragrafen skickas t i l l
Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg

Justerarnas aturer Protokollsutdraget bestyrks
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§62 Dnr 2021/00148

Revisionsberättelse för kommunalförbundet Avfalls-
hantering Östra Skaraborg och prövning av ansvars-
frihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för kommunal-
förbundet Avfallshantering Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2020
läggs till handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för kommunal-
förbundet Avfallshantering Östra Skaraborg ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret 2020.

Jäv

Adam Johansson (M) och Karola Svensson (C) deltar inte i överläggningen
och beslutet på grund av jäv.

Bakgrund

Kommunalförbund Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvar för den
kommunala renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna
Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och
Töreboda. Ansvaret omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av
hushållsavfall samt avfall hos annan verksamhet, som är jämförligt med
hushållsavfall.

Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
beslutade den 22 mars 2021, § 4, att godkänna årsredovisningen för år 2020.

Direktionen beslutade också att resultatet inte ska återställas enligt balans-
kravet med hänsyn till förbundets starka ställning.

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets verksam-
het och överlämnat en revisionsberättelse för år 2020 till medlems-
kommunernas kommunfullmäktige.

Kommunalförbundets revisorer bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt
innehåller upplysning om verksamhetens utfall, finansiering och om
ekonomisk ställning. Kommunalförbundet lever inte upp till kommunal-
lagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. Direktionen har sedan 2021
årligen beslutat att inte återställa det negativa resultatet och åberopat synner-
liga skäl för detta, samt i antagen budget budgeterat för ett negativt resultat. I
antagen budget åberopas synnerliga skäl med hänsyn till förbundets goda
finansiella ställning och avsikten att minska det egna kapitalet. Revisorerna
bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk

Justerarnas syi turer/ l a, Protokollsutdraget bestyrks
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hushållning i det finansiella perspektivet. Revisorerna bedömer att verksam-
hetens utfall delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för
verksamheten. Bedömningen grundas i att endast tre av sex mål är uppfyllda
2020. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
samt att förbundets verksamhet har skötts på ett, i stora delar, ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna
kontrollen är tillräcklig.

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
tillstyrks. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 38 bereder presidiet
frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att förbundsdirektionen för
kommunalförbundet ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunder lag

Presidiets förslag, 2021-05-19
Direktionen § 4/2021
Revisionsberättelse, 2021-03-23
Granskningsrapport
Årsredovisning 2020 för Avfallshantering Östra Skaraborg

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

Justerarn , k-signaturer
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§63 Dnr 2021/00154

Revisionsberättelse för Skaraborgs kommunalförbund
och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen
för verksamhetsåret 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för Skaraborgs
kommunalförbund för verksamhetsåret 2020 läggs till handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för Skaraborgs
kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv

Adam Johansson (M) och Ingvor Bergman (S) deltar inte i överläggningen
och beslutet på grund av jäv.

Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund har till ändamål att tillvarata medlems-
kommunernas intressen och att främja deras samverkan och samarbete över
kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa
mervärden för medlemmarna.

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 12 mars 2021,
§ 24, att godkänna förslag till årsredovisning för år 2020 och att överlämna
den till revisorerna och medlemskommunernas fullmäktige.

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets verksam-
het och överlämnat en revisionsberättelse för år 2020 till medlems-
kommunernas kommunfullmäktige.

Kommunalförbundets revisorer bedömer att verksamheten i allt väsentligt
har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna
kontrollen har varit tillräcklig och att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de mål och uppdrag som gäller för förbundet.

Revisorerna tillstyrker att direktionen och enskilda ledamöter beviljas
ansvarsfrihet och att årsredovisningen för 2020 godkänns.

Presid iets 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

Justerarnas ignaturer
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Protokollsutdraget bestyrks
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tillstyrks. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 38 bereder presidiet
frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att förbundsdirektionen för
kommunalförbundet ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunder lag

Presidiets förslag, 2020-05-19
Direktionen § 24/2021
Revisionsberättelse för 2020, 2021-03-17
Granskningsrapport
Årsredovisning 2020 för Skaraborgs kommunalförbund

Paragrafen skickas t i l l
Skaraborgs kommunalförbund

Justerarnas gnturer Protokollsutdraget bestyrks
n
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§64 Dnr 2021/00172

Revisionsberättelse för kommunalförbundet Tolk-
förmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för kommunal-
förbundet Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 2020 läggs till
handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för kommunal-
förbundet Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv

Rune Lennartsson (C) deltar inte i överläggningen och beslutet på grund av
j äv.

Bakgrund

Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs uppdrag är att tillgodose
medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. Kommunal-
förbundets vision är att genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och över-
sättningstjänster bidra till en ökad integration i samhället.

Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst beslutade den
26 mars 2021, § 431, att godkänna årsredovisningen och att översända den
till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets verksam-
het och överlämnat en revisionsberättelse för år 2020 till medlems-
kommunernas kommunfullmäktige.

I revisionsberättelsen anges att revisorerna sammantaget gör bedömningen
att verksamhetens har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har
varit tillräcklig och sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen
uppställt. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet.

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

Justerarnas ' naturer
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tillstyrks. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 38 bereder presidiet
frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att förbundsdirektionen för
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst ska beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

Beslutsunder lag

Presidiets förslag, 2021-05-20
Direktionen § 431
Revisionsberättelse, 2021-03-29
Granskning av årsredovisningen
Årsredovisning 2020 för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Justerarna signaturer Protokollsutdraget bestyrks

di --2

f r

D



FMLKÖlt19.9
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(37)
Sammanträdesdatum
2021-05-31

§65 Dnr 2021/00134

Revisionsberättelse för kommunalförbundet
Skaraborgsvatten och prövning av ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen verksamhetsåret 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för kommunal-
förbundet Skaraborgsvatten för verksamhetsåret 2020 läggs till
handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för kommunal-
förbundet Skaraborgsvatten ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv

Christopher Mtinch (SD), Roger Lundberg (S), Ed Kahrs (M) och Vanja
Wallemyr (C) deltar inte i överläggningen och beslutet på grund av jäv.

Bakgrund

Skövde, Skara och Falköpings kommuner är medlemmar i kommunalför-
bundet Skaraborgsvatten. Ändamålet är att förse medlemmarna med dricks-
vatten. Skaraborgsvatten ska leverera vatten med högsta möjliga kvalitet,
med minsta möjliga mängd kemiska tillsatser. Förbundet ska upprätthålla en
god drift och egenkontroll av vattenkvalitet.

Direktionen för Skaraborgsvatten beslutade den 26 februari, § 4, att fastställa
årsredovisningen för år 2020.

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets verksam-
het och överlämnat en revisionsberättelse för år 2020 till medlems-
kommunernas kommunfullmäktige.

Revisorerna bedömer att utfallet till övervägande del är förenligt med
direktionens mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.
Revisorerna anser dock att redovisningen behöver förtydligas avseende
exempelvis vad "långt perspektiv" och "lång sikt" är. Denna kommentar
kvarstår från föregående år. Revisorerna bedömer att verksamhetens utfall är
förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. Revisorerna
anser att begreppet "god kvalitet" bör förtydligas. Även denna kommentar
kvarstår från föregående år. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt
väsentligt är rättvisande.

Sammanfattningsvis bedömer revisionen att förbundets verksamhet har
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. Årsredovisningen är i allt

Justerarna -Signaturer (-9 , Protokollsutdraget bestyrks
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väsentligt rättvisande, den är upprättad enligt lag om kommunal bokföring
och redovisning och god redovisningssed.

Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att respektive
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen.

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
tillstyrks. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 38 bereder presidiet
frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att förbundsdirektionen för
kommunalförbundet Skaraborgsvatten ska beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

Beslutsunder lag

Kommunfullmäktiges presidiums förslag, 2021-05-20
Direktionen § 4/2021
Revisionsberättelse, 2021-03-17
Granskningsrapport
Årsredovisning 2020 för Skaraborgsvatten

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Justerarnas signidurer

\ I

Protokollsutdrag et et bestyrks
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§66 Dnr 2021/00165

Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Östra
Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för styrelsen
för verksamhetsåret 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för Samordnings-
förbundet Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2020 läggs till
handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Östra
Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv

Vanja Wallemyr (C) deltar inte i överläggningen och beslutet på grund av
jäv.

Bakgrund

Samordningsförbundet ska via finansiell samordning möjliggöra samverkan
mellan de myndigheter som är huvudansvariga för samhällets rehabili-
teringsinsatser, det vill säga kommuner, arbetsförmedling, hälso- och
sjukvård och försäkringskassan.

Från och med den 1 januari 2021 bildades Samordningsförbundet Skaraborg
av de tre tidigare samordningsförbunden i Skaraborg; Östra, Västra och Norra.

Samordningsförbundet har sänt en hemställande om ansvarsfrihet till sina
medlemmar.

Samordningsförbundets revisorer har granskat samordningsförbundets
verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2020 till
medlemskommunernas kommunfullmäktige.

I revisionsberättelsen anges att revisorernas bedömning är att styrelsen har
bedrivit verksamheten i samordningsförbundet på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer sammantaget att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som är uppställda.

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

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

Justerarnas s' tureri n Protokollsutdraget bestyrks
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i revisionsberättelsen och revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte
tillstyrks. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 38 bereder presidiet
frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att styrelsen för Samordnings-
förbundet Östra Skaraborg ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.

Beslutsunder lag

Presidiets förslag, 2021-05-20
Hemställan om ansvarsfrihet
Revisionsberättelse, 2021-03-29
Granskning av årsredovisning och intern kontroll
Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Paragrafen skickas t i l l
Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Justerarnas sygnaturer , -, Protokollsutdraget bestyrks
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§67 Dnr 2020/00488

Återbesättande av uppdraget som ledamot i
kommunrevisionen efter Kerstin Allestam (S)

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Göran Gustafsson (S) väljs till ledamot
i kommunrevisionen från och med den 15 juni 2021 intill dess att
granskningen av verksamhetsåret 2022 är slutförd.

Bakgrund

Med anledning av Kerstin Allestams (S) bortgång är uppdraget som ledamot
i kommunrevisionen vakant.

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att Göran Gustafsson (S) väljs till ledamot i
kommunrevisionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Niclas Hillestrands (S) yrkande och
finner att kommunfullmäktige väljer Göran Gustafsson (S) till ledamot i
kommunrevisionen.

Paragrafen sk ickas t i l l
Göran Gustafsson (S)
Kommunrevisionen
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarna naturer
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§68 Dnr 2021/00155

Entledigande av Per Magnusson (SD) från uppdraget
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Per Magnusson (SD) entledigas från
uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden från och med den
15 juni 2021.

2 Kommunfullmäktige beslutar att Mikael Lund (SD) väljs till ersättare i
kultur- och fritidsnämnden från och med den 15 juni 2021 till och med
den 31 december 2022.

Bakgrund

Per Magnusson (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.

Yrkanden

Jonas Larsson (SD) yrkar att Mikael Lund (SD) väljs till ersättare i kultur-
och fritidsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Jonas Larssons (SD) yrkande och finner
att kommunfullmäktige väljer Mikael Lund (SD) till ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Per Magnusson (SD)
Mikael Lund (SD)
Kultur- och fritidsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas s', aturer7fflp
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§69 Dnr 2021/00202

Entledigande av Esgiil Eroglu (S) från uppdraget som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Esgill Eroglu (S) entledigas från
uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden från och med den
15 juni 2021.

2 Kommunfullmäktige beslutar att Gerth Bragnå (S) väljs till ersättare i
kultur- och fritidsnämnden från och med den 15 juni 2021 till och med
den 31 december 2022.

Bakgrund

Esgill Eroglu (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att Gerth Bragnå (S) väljs till ersättare i kultur-
och fritidsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Niclas Hillestrands (S) yrkande och
finner att kommunfullmäktige väljer Gerth Bragnå (S) till ersättare i kultur-
och fritidsnämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Esgiil Eroglu (S)
Gerth Bragnå (S)
Kultur- och fritidsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas sign rer Protokollsutdraget bestyrks
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§70 Dnr 2021/00224

Entledigande av Patrik Björck (S) från uppdragen som
ledamot och sammankallande i Erika och Lauritz Kappers
donationsfond, ombudsersättare i Hotellfastigheter i
Falköping AB och ombudsersättare i stiftelsen Ållebergs
Segelflygsmuseum

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Patrik Björck (S) entledigas från
uppdragen som ledamot och sammankallande i Erika och Lauritz Kappers
donationsfond, ombudsersättare i Hotellfastigheter i Falköping AB och
ombudsersättare i stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum från och med
den 15 juni 2021.

2 Kommunfullmäktige beslutar att Michael Kristiansson (KD) väljs till
ledamot i Erika och Lauritz Kappers donationsfond från och med den
15 juni 2021 till och med den 31 december 2022.

3 Kommunfullmäktige beslutar att Michael Kristiansson (KD) väljs till
sammankallande i Erika och Lauritz Kappers donationsfond från och med
den 15 juni 2021 till och med den 31 december 2022.

4 Kommunfullmäktige beslutar att Ingvor Bergman (S) väljs till ombuds-
ersättare i Hotellfastigheter i Falköping AB från och med den 15 juni
2021 till och med den 31 december 2021.

5 Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som ombudsersättare i
stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum lämnas vakant från och med den
15 juni 2021.

Bakgrund

Patrik Björck (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot och
sammankallande i Erika och Lauritz Kappers donationsfond, ombuds-
ersättare i Hotellfastigheter i Falköping AB och ombudsersättare i stiftelsen
Ållebergs Segelflygsmuseum.

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar att Michael Kristiansson (KD) väljs till ledamot
och sammankallande i Erika och Lauritz Kappers donationsfond.

Niclas Hillestrand (S) yrkar att Ingvor Bergman (S) väljs till ombudsersättare
i Hotellfastigheter i Falköping AB.

Justerarnas s' aturer Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Adam Johansson (M) yrkande och
finner att kommunfullmäktige väljer Michael Kristiansson (KD) till ledamot
i Erika och Lauritz Kappers donationsfond.

Ordföranden ställer sedan proposition på Adam Johansson (M) yrkande och
finner att kommunfullmäktige väljer Michael Kristiansson (KD) till samman-
kallande i Erika och Lauritz Kappers donationsfond.

Ordföranden ställer slutligen proposition på Niclas Hillestrand (S) yrkande
och finner att kommunfullmäktige väljer Ingvor Bergman (S) till ombuds-
ersättare i Hotellfastigheter i Falköping AB.

Paragrafen skickas t i l l
Patrik Björck (S)
Michael Kristiansson (KD)
Ingvor Bergman (S)
Erika och Lauritz Kappers donationsfond
Hotellfastigheter i Falköping AB
Stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas aturer Protokollsutdraget bestyrks, g
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§71 Dnr 2021/00234

Entledigande av Jenny Nieminen (S) från uppdraget
som ersättare i tekniska nämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Jenny Nieminen (S) entledigas från
uppdraget om ersättare i tekniska nämnden från och med den 15 juni
2021.

2 Kommunfullmäktige beslutar att Oscar Persson (S) väljs till ersättare
i tekniska nämnden från och med den 15 juni 2021 till och med den
31 december 2022.

Bakgrund

Jenny Nieminen (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget om ersättare i
tekniska nämnden.

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att Oscar Persson (S) väljs till ersättare i
tekniska nämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Niclas Hillestrands (S) yrkande och
finner att kommunfullmäktige väljer Oscar Persson (S) till ersättare i
tekniska nämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Jenny Nieminen (S)
Oscar Persson (S)
Tekniska nämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnat'st naturer \ i
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Protokollsutdraget bestyrks
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§72 Dnr 2021/00066

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Kommunful lmäkt iges beslut

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

Anmälningsärenden

1 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
för kvartal 1 år 2021

2 Mötesanteckningar från kommunfullmäktiges beredning för översyn av
den politiska organisationen från den 25 mars 2021
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