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Pingstkyrkan, Falköping klockan 18:30-19:08

Patrik Björck (S), ordförande
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice ordf.
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordf.
Jonas Karlsson (S), tjänstg. ers.
Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Christopher Morich (SD)
Pema Malmgren (M), tjänstg. ers.
Niclas Fällström (C)
lowan Hedendahl (V), tjänstg. ers.
Susanne Berglund (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jormåis (M)
Gary Linnåisson (KD)
Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Hans Johansson (C)
Matti Ovist (SD), tjänstg. ers.
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Anders Blom (MP), tjänstg. ers.

Inga-Lill Bergsten (S)

Sara Cronholm, kommunjurist
Per Larsson, sekreterare

Thomas Svensson (S)
Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Morgan Billman (M)
Kelesh Hussein (S)
Emil EstMpanez (V)
Debora Josefsson (KD)
Kovan Akrawi (S), tjänstg. ers.
Sonja Eriksson (SD)
Rune Lennartsson (C), tjänstg. ers.
Johan Eriksson (M), tjänstg. ers
Marie Post (S)
Hanna Nord (S)
Milada Wurm (SD)
Alex Bergström (S)
Gerhard Karlsson (SD)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Elias Assio (M)
Dag Högrell (L), tjänstg. ers.
Elisabeth Klang (V)
Fredy NeCiman (S)
Zahra Igal (C)
Jens Larsson (SD), tjänstg. ers.
Maria Bruckshaw (KD)
Lisbeth Ek (S)

Adam Johansson (M), Ingvor Bergman (S) §§ 76-79
Niclas Fällström (C), Marita Ljus (SD) §§ 80-84
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Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2018-2022

Ledam öter
Patrik Björck (S), ordförande
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice ordf.
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordf.
Dan Gabrielsson (S)
Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Christopher Mönch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Berglund (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jormeus (M)
Gary Linneusson (KD)
Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Hans Johansson (C)
Tommy Almgren (SD)
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Camilla Funke (MP)
Thomas Svensson (S)
Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Morgan Billman (M)
Kelesh Hussein (S)
Emil Estebanez (V)
Debora Josefsson (KD)
Helene Svensson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Ingrid A. Jansson (M)
Marie Post (S)
Hanna Nord (S)
Milada Wurm (SD)
Lovisa Wennerholm (C)
Alex Bergström (S)
Gerhard Karlsson (SD)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Elias Assio (M)
Anna -Brita Fransson (L)
Elisabeth Klang (V)
Fredy NeOman (S)
Zahra Igal (C)
Per Magnusson (SD)
Maria Bruckshaw (KD)
Lisbeth Ek (S)

Ersät tare
Corry Thuresson (S)
Jonas Karlsson (S)
Ingvor Arnoldsson (S)
Kovan Akrawi (S)
Inga-Lill Bergsten (S)
Hassan Hussein (S)
Monica Janzon (S)
Bengt Lundqvist (S)
Jörgen Larsson (SD)
Matti Ovist (SD)
Jens Larsson (SD)
Frank Wurm (SD)
Arild Svensgam (SD)
Pema Malmgren (M)
Johan Eriksson (M)
Inge Persson (M)
Caroline Lundberg (M)
Rune Lennartsson (C)
Christiane Uhle (C)
Helen Engström (C)
Bengt Lennartsson (C)
Angela Joelsson (KD)
Anna -Sara Ståtenhag (KD)
Britt-Marie Aronsson (KD)
lowan Hedendahl (V)
Scott Schylander (V)
Dag Högrell (L)
Maria Jern (L)
Roland Wanner (MP)
Anders Blom (MP)

Gruppledare
Niclas Hillestrand (S)
Jonas Larsson (SD)
Anders Winlöf (M)
Karola Svensson (C)
Dan Hovskär (KD)
Erik Kyrkander (V)
Annika Carp (L)
Camilla Funke (MP)

Justerarnas swnaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§76 Dnr 2020/00221

Motion från Milada Wurm (SD) om att sänka
politikerarvodet

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för yttrande.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att sänka politikerarvoden
baserat på prisbasbelopp.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas naturer Protokollsutdraget bestyrks
i
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§ 77 Dnr 2019/00504 101

Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD)
om att utdrag från belastningsregistret ska krävas för
arbete inom äldreomsorg och Lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation

Samtliga tjänstgörande Sverigedemokrater, Johanna Johansson (SD),
Christopher Miinch (SD), Jonas Larsson (SD), Matti Qvist (SD), Marita Ljus
(SD), Sonja Eriksson (SD), Milada Wurm (SD), Gerhard Karlsson (SD) och
Jens Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johanna
Johanssons (SD) yrkande om bifall till motionen.

Bakgrund

Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om att utdrag från
belastningsregistret ska krävas för arbete inom äldreomsorg och LSS. Ett
nytt registerutdrag ska uppvisas vartannat år.

Kommunstyrelsen remitterade motionen till socialnämnden för yttrande den
15 januari 2020 § 2.

Socialnämnden föreslår i sitt yttrande den 18 mars 2020 § 36, att
kommunfullmäktige avslår motionen. Socialnämnden hänvisar till en
avsaknad av lagstöd för att kräva utdrag ur belastningsregister av befintlig
personal såväl som vid nyrekrytering.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt lag om belastningsregister (1998:620) har den enskilde rätten att
inhämta samtliga uppgifter om sig själv kostnadsfritt en gång per kalenderår.
Det finns dock inget stöd i lag att en arbetsgivare kan kräva ett utdrag ur
belastningsregister med undantag för exempelvis myndigheter som arbetar
med brottsbekämpning och exempelvis HVB-verksamhet, skol- och
barnomsorg, med barn med funktionshinder (LSS) och övrigt arbete och
kontakt med barn samt för försäkringsförmedlare. I de instanser där krav på
belastningsregister förekommer skickas verksamhetsanpassade
registerutdrag.

Det finns inget lagstöd för att vart annat år begära registerutdrag av befintlig
personal. Det skulle innebära att arbetstagaren frivilligt kan uppvisa
registerutdrag men att kommunen inte kan vidta någon åtgärd om en
arbetstagare skulle avstå från detta.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

i /-- --(1-i
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I likhet med socialnämnden föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunfullmäktige avslår motionen och inväntar resultatet av de statliga
utredningar som behandlar frågan.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 99/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61/2020
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-14
Socialnämnden § 36/2020
Kommunstyrelsen § 2/2020
Kommunfullmäktige § 144/2019
Motionen

Yrkanden

Johanna Johansson (SD) och Milada Wurm (SD) yrkar bifall till motionen.

Adam Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer propositionen på kommunstyrelsens förslag respektive
Johanna Johanssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner fölande propositionsordning.

För att bifalla kommunstyrelsens förslag rösta ja, för att bifalla Johanna
Johanssons (SD) yrkande röst nej.

Omröstningslista § 77

Ledamöter Ja Nej Avstår

KD 1: e vice ordf. Michael Kristiansson X

M 2:e vice ordf Anders Winlöf X

S Jonas Larsson X

C Karola Svensson X

M Adam Johansson X

SD Johanna Johansson X

S Ingvor Bergman X

KD Dan Hovskär X

SD Christopher Miinch X

Justerarna si naturer Protokollsutdraget bestyrks

/ f )
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Omr östningslista § 77

Ledamöter J a Nej Avstår

M Pema Malmgren X

C Niclas Fällström X

V Iowan Hedendahl X

S Susanne Berglund X

SD Jonas Larsson X

S Niclas Hillestrand X

M Christina Jormåls X

KD Gary Linn&usson X

S Johanna Svensson X

L Annika Carp X

C Hans Johansson X

SD Matti Ovist X

M Sture Olsson X

S Roger Lundberg X

MP Anders Blom X

S Thomas Svensson X

C Wanja Wallemyr X

SD Marita Ljus X

M Morgan Billman X

S Kelesh Hussein X

V Emil Est6anez X

KD Debora Josefsson X

S Kovan Alerawi X

SD Sonja Eriksson X

C Rune Lennartsson X

M Johan Persson X

S Marie Post X

S Hanna Nord X

SD Milada Wurm X

Justerarna ignaturer Protokollsutdraget bestyrks

i
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Omr östningslista § 77

Ledamöter J a Nej Avstår

S Alex Bergström X

SD Gerhard Carlsson X

S Anna -Bella Nordh Fahlqvist X

M Elias Assio X

L Dag Högrell X

V Elisabeth Klang X

S Fredy Neilman X

C Zahra Igal X

SD Jens Larsson X

KD Maria Bruckshaw X

S Lisbeth Ek X

S Ordförande Patrik Björck X

Summa 41 9

Omröstningens utfall är 41 ja -röster och 9 nej -röster. Kommunfullmäktige
har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Paragrafen sk ickas t i l l
Johanna Johansson (SD)

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

7
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§78 Dnr 2020/00079

Bildande av Samordningsförbundet Skaraborg

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Samordningsförbundet
Östra Skaraborg och de tre andra samordningsförbunden i Skaraborg går
samman och bildar Samordningsförbundet Skaraborg från och med den 1
januari 2021. Det innebär att Samordningsförbundet Östra Skaraborg
successivt avvecklar sin verksamhet under år 2020 och att
samordningsförbundet Östra Skaraborg ska upplösas och likvideras efter
den 1 januari 2021.

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förbundsordning för
samordningsförbundet Skaraborg att gälla från och med den 1 januari
2021.

3 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att likvidering av
Samordningsförbundet Östra Skaraborg sker efter den 1 januari 2021.

4 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring i § 16 nuvarande
förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Skaraborg. Ändringen
gäller från och med den 1 juni 2020. Beslutet gäller under förutsättning att
samtliga medlemmar i Samordningsförbundet Skaraborg fattar
likalydande beslut.

Bakgrund

Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg har i beslut den 12
december 2019, § 6.6 föreslagit medlemmarna i förbundet att godkänna att
Samordningsförbundet Östra Skaraborg går samman med de tre andra
samordningsförbunden i Skaraborg och bildar Samordningsförbundet
Skaraborg från och med den 1 januari 2021.

Styrelsen föreslår även att medlemmarna godkänner förslag till
förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg samt att
medlemmarna i Samordningsförbundet Östra Skaraborg godkänner
ändringen i § 16 nuvarande förbundsordning. Den sistnämnda ändringen
innebär att när samordningsförbundet likvideras ska återstående pengar
skiftas till Samordningsförbundet Skaraborg.

Av bakgrunden till styrelsens beslut framgår att under åren 2006-2007
bildades bland kommunerna i Skaraborg fem samordningsförbund. Efter det
har två samgåenden skett och i dagsläget finns det tre samordningsförbund -
Samordningsförbundet Norra Skaraborg (Mariestad, Töreboda och
Gullspång), Samordningsförbundet Östra Skaraborg (Skövde, Falköping,
Tidaholm, Hjo, Karlsborg och Tibro) samt Samordningsförbundet Västra
Skaraborg (Vara, Skara, Lidköping, Götene och Essunga). Våren 2017

Justerarn ignaturer

/ /(--

Protokollsutdraget bestyrks
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aktualiserades frågan om det finns vinster med ytterligare samgåenden vilket
utreddes av styrelserna för samordningsförbunden i Skaraborg, vilket då inte
ledde till en förändring. Frågan aktualiserades på nytt under våren 2019 och
utreddes av en styrgrupp med representanter från samtliga medlemmar.
Styrgruppen tog fram ett förslag på samgående av de tre
samordningsförbundet till ett och tog även fram ett förslag på ny
förbundsordning för samordningsförbundet.

Det föreslås även en ändring av § 16 i nuvarande förbundsordning för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg. Ändringen innebär att när
Samordningsförbundet Östra Skaraborg likvideras ska tillgångarna föras
över till det nya Samordningsförbundet Skaraborg.

Ärendet har remitterats till kompetens- och arbetslivsnämnden och
socialnämnden för yttrande. Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade
den 25 mars 2020, § 16, att ställa sig bakom förslaget.

Socialnämnden beslutade den 15 april 2020, § 45, att ställa sig bakom
bildandet av Samordningsförbundet Skaraborg. Nämnden menar att fördelen
med att ha ett gemensamt samordningsförbund för Skaraborg är att
samordningsförbundet då följer övriga huvudmäns organisation och att
samverkan därmed kan bli mer effektiv.

Vid kontakt med ansvarig för projektet på Samordningsförbundet Västra
Skaraborg förtydligas att kommunen inte behöver fatta något ytterligare
beslut om att likvidera samordningsförbundet Östra Skaraborg utan det täcks
in i ovanstående beslutsförslag.

Falköpings kommun kommer att få tillfälle att nominera en person till
ersättare eller ledamot i Samordningsförbundet Skaraborg enligt rullande
schema som framgår av § 5 i förbundsordningen. Samordningsförbunden
kommer att återkomma med mer information kring val under hösten.

Förvaltn ingens bedömning

Av 9 § lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
framgår vilka punkter som ska ingå i en förbundsordning.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att förslaget till ny förbundsordning
för Samordningsförbundet Skaraborg uppfyller lagens krav på innehåll. 114
§ förslaget till förbundsordning framgår att kommunerna ska utse en
gemensam revisor. Det är dock inte helt klarlagt hur det ska ske. Vid kontakt
med ansvarig för projektet på Samordningsförbundet Västra Skaraborg
uppges att mandattiden för revisorerna är ett år vilket hänvisas till i 5 §.
Tanken är att revisorerna ska utses på samma sätt som styrelseledamöterna i
5 §, nämligen enligt ett för kommunerna roterande schema. Hur detta
roterande schema ska se ut är dock inte fastställt.

Justerarnas,ignaturer ,, .
Protokollsutdraget bestyrks

0
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Mot bakgrund av kompetens- och arbetslivsnämnden och socialnämndens
yttrande föreslår kommuneldningsförvaltningen att kommunfullmäktige
godkänner förslaget som framgår av beslutspunkterna.

Finansier ing

Finansieringen av Falköpings kommuns del av Samordningsförbundet
Skaraborg ska finansieras inom kompetens- och arbetslivsnämnden och
socialnämndens ordinarie ramar.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 100/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60/2020
Kommunjuristens tjänsteutlåtande
Kompetens- och arbetslivsnämnden § 16/2020
Socialnämnden § 45/2020
Förslag till Samordningsförbund Skaraborg
Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg
Bildande av Samordningsförbundet Skaraborg
Missiv till bildande av Samordningsförbundet Skaraborg
Protokoll från Samordningsförbundet Östra Skaraborg den 12 december
2019

Paragrafen sk ickas t i l l
Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Socialnämnden
Kompetens- och arbetslivsnämnden

Justerarn t *naturer

1/72

e j . Protokollsutdraget bestyrks
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§ 79 Dnr 2018/00009 537

Tilläggsavtal till markanvisning Marjarps
logistikområde del av Friggeråker 25:8

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsavtal till
markanvisning del av Friggeråker 25:8 m.fl. etapp 2. Tilläggsavtalet
justerar markanvisningstiden. I alla övriga delar gäller huvudavtalet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade den 23 april 2018, § 68, punkt 3, beslut om
godkännande av markanvisningar för Jula Logistic AB. Markanvisningarna
gällde all tillgänglig mark industrimark på Marjarps logistikområde och gav
exploatören ensamrätt att förhandla om köp av avtalsområdet.
Markanvisningstiden gällde för en första period om två år. Det återstående
området som exploatören inte har förvärvat är ca 10 hektar. Exploatören
önskar förlänga tiden på markanvisningen till den 31 maj 2021.

Förvaltn ingens bedömning

Förvaltningen bedömer att förlängning av ett år fram till den 31 maj 2021 är
skäligt.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 101/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2020
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-08
Förslag till Tilläggsavtal till markanvisningsavtal del av Friggeråker 25:8
m.fl. etapp 2
Bilaga 1 tilläggsavtal till markanvisningsavtal Friggeråker 25:8 m.fl. etapp 2

Paragrafen skickas t i l l
Jula Logistic AB
Leif Bigsten, kommunstrateg
Patrik Nohlgren, förvaltningschef
Fredrik Johansson, gatuchef
Stig Säll, VA -chef
Lolita Dikanda, mark- och exploateringsingenjör

Justerarnas ignaturer
j y

Protokollsutdraget bestyrks
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§80 Dnr 2020/00119

Revisionsberättelse för kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborg och prövning av
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret
2019

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för kommunal-
förbundet Miljösamverkan östra Skaraborg för verksamhetsåret 2019
läggs till handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för kommunal-
förbundet Miljösamverkan östra Skaraborg ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

Jäv

Adam Johansson (M), Karola Svensson (C) och Anders Blom (MP) deltar ej
i 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 6 mars 2020, § 1, att godkänna årsredovisningen för år 2019,
att överlämna årsredovisningen till medlemskommunernas
kommunfullmäktige för godkännande samt att bevilja Miljönämnden östra
Skaraborg ansvarsfrihet för år 2019.

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets
verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2019 till
medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Kommunalförbundets revisorer bedömer att förbundets verksamhet 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 kommunal bokföring och
redovisning och god revisionssed. Samtidigt görs noteringen att
verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda
målen för verksamheten i budget 2019.

Revisionen rekommenderar direktionen att utveckla redovisningen avseende
god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Justerarnas signaturer
/
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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 2019.

Beslutsunder lag

Kommunfullmäktiges presidiums förslag, 2020-05-17
Granskning av årsredovisningen
Revisionsberättelse
Årsredovisning 2019 för Miljösamverkan östra Skaraborg
Förbundsdirektionen § 1/2020

Paragrafen skickas t i l l
Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg

Justerarngs,signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§81 Dnr 2020/00142

Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Östra
Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för styrelsen
verksamhetsåret 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för Samordnings-
förbundet Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2019 läggs till
handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Östra
Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Jäv

Dan Hovskär (KD) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund

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

Samordningsförbundets styrelse beslutade den 2 mars 2020, § 6a, att
godkänna årsredovisningen för 2019.

Samordningsförbundets revisorer har granskat samordningsförbundets
verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2019 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 styrelsen och dess 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
i revisionsberättelsen och revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte

Justerarn- - p!naturer Protokollsutdraget bestyrks
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tillstyrks. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 38 bereder presidiet
frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Revisorerna för Samordningsförbundet Östra Skaraborg har i revisions-
berättelsen för år 2019 tillstyrkt att kommunfullmäktige beviljar ansvars-
frihet för samordningsförbundets styrelse. Mot bakgrund av detta föreslår
kommunfullmäktiges presidium att styrelsen för Samordningsförbundet
Östra Skaraborg ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunder lag

Kommunfullmäktiges presidiums förslag, 2020-05-17
Granskning av årsredovisning och intern kontroll
Revisionsberättelse
Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Hemställan om ansvarsfrihet, 2020-03-31
Samordningsförbundet östra Skaraborg, § 6/2020

Paragrafen skickas t i l l
Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Justerarnas si ätnrer Protokollsutdraget bestyrks4
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§82 Dnr 2020/00144

Revisionsberättelse för kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborg och prövning av
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret
2019

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för kommunal-
förbundet Avfallshantering Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2019
läggs till handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för kommunal-
förbundet Avfallshantering Östra Skaraborg ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019

Jäv

Adam Johansson (M) och Karola Svensson (C) deltar ej i 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 23 mars 2020, § 5, att godkänna årsredovisningen för år 2019.
Direktionen beslutade också att resultatet inte ska återställas enligt
balanskravet med hänsyn till förbundets starka ställning.

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets
verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2019 till
medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Kommunalförbundets revisorer bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt
innehåller upplysning om verksamhetens utfall, finansiering och den
ekonomiska ställningen. Kommunalförbundet lever inte upp till
kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. Direktionen har
sedan 2012 årligen beslutat att inte återställa det negativa resultatet och
åberopat synnerliga skäl för detta samt i antagen budget, budgeterat för
negativt resultat. I antagen budget åberopas synnerliga skäl med hänsyn till
förbundets goda finansiella ställning och avsikten att minska det egna

Justerarnas s,naftirer Protokollsutdraget bestyrks
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kapitalet. Revisorerna bedömer att utfallet är förenligt med direktionen mål
för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.

Revisorerna bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att
verksamhetens utfall inte är förenligt med direktionens övergripande mål för
verksamheten, då endast två av sju mål är uppfyllda 2019.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och
rekommenderat förbundet att se över uppställning av resultaträkning och
balansräkning avseende rubriksättning. Revisorerna bedömer i övrigt 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 2019.

Beslutsunder lag

Kommunfullmäktiges presidiums förslag, 2020-05-17
Granskningsrapport
Revisionsberättelse
Årsredovisning 2019 för Avfallshantering Östra Skaraborg
Avfallshantering Östra Skaraborg, § 5/2020

Paragrafen skickas t i l l
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

J usterarna7 turerign, ,Protokollsutdraget bestyrks
\  ,)3/.,

( j A r



FLAKÖPN9,
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (22)
Sammanträdesdatum
2020-05-25

§83 Dnr 2020/00155

Revisionsberättelse för Skaraborgs kommunalförbund
och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen
verksamhetsåret 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för Skaraborgs
kommunalförbund för verksamhetsåret 2019 läggs till handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för Skaraborgs
kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Jäv

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

Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund har till ändamål att tillvarata
medlemskommunernas 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 13 mars 2020,
§ 17, att godkänna förslag till årsredovisning för år 2019 och att överlämna
den till revisorerna för granskning och därefter till medlemskommunernas
fullmäktige.

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets
verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2019 till
medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Kommunalförbundets revisorer bedömer sammantaget att
förbundsdirektionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer även att
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och 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 förbundsdirektionen och dess enskilda ledamöter
beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen för 2019
godkänns.

Justerarnas sj,gnättirer

).).'/'--.---
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Protokollsutdraget bestyrks
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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.

Revisorerna för Skaraborgs kommunalförbund har i revisionsberättelsen för
år 2019 tillstyrkt att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
kommunalförbundets förbundsdirektion. Mot bakgrund av detta föreslår
kommunfullmäktiges presidium att förbundsdirektionen för
kommunalförbundet ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunder lag

Kommunfullmäktiges presidiums förslag, 2020-05-17
Skaraborgs kommunalförbunds årsredovisning, granskningsrapport samt
revisionsberättelse för 2019
Revisionsrapport för 2019 Mediapoolen AB
Revisionsrapport för 2019 Gryning vård AB
Kompletterande text till Skaraborgs kommunalförbunds årsredovisning 2019
Skaraborgs kommunalförbund, § 17/2020

Paragrafen skickas t i l l
Skaraborgs kommunalförbund

Justerarnas ignaturer Protokollsutdra et bestyrksg
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§84 Dnr 2020/00177

Revisionsberättelse för kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen verksamhetsåret 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 2019 läggs
till handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019

Jäv

Hans Johansson (C) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund

Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs uppdrag är att tillgodose
medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. Medlemmar i
kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen och kommunerna
Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg,
Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad,
Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan,
Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö.

Kommunalförbundets vision är att genom att erbjuda kvalitativa språktolk-
och översättningstjänster bidra till en ökad integration i samhället.

Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst beslutade den 27
mars 2020, § 397, att godkänna årsredovisningen och att översända den till
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets
verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2019 till
medlemskommunernas kommunfullmäktige.

I revisionsberättelsen anges att revisorerna bedömer att förbundsdirektionen
har bedrivit verksamheten i kommunalförbundet på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer även
att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen
har varit tillräcklig och att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de finansiella mål och verksamhetsmål som förbundsdirektionen uppställt.

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och dess enskilda ledamöter
beviljas ansvarsfrihet.

Justerarnas, 'pnaturer Protokollsutdraget bestyrks
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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.

Revisorerna för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har i revisions-
berättelsen för år 2019 tillstyrkt att kommunfullmäktige beviljar ansvars-
frihet för kommunalförbundets förbundsdirektion. Mot bakgrund av detta
föreslår kommunfullmäktiges presidium att förbundsdirektionen för
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst ska beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

Beslutsunder lag

Kommunfullmäktiges presidiums förslag, 2020-05-17
PM avseende revisionsberättelsen
Revisionsberättelse
Internkontrollrapport
Årsredovisning 2019 för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Tolkförmedling Väst, § 397/2020

Paragrafen skickas t i l l
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Justerarnas ' naturer Protokollsutdraget bestyrks


