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§85 Dnr 2020/00273

Motion från Johanna Johansson (SD) om tillgängliga
lekplatser för alla

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för yttrande.

Bakgrund

Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om att ge tekniska nämnden i
uppdrag att i samband med utbyte av lekredskap och vid inventering av våra
lekplatser och rastgårdar ska göra dessa mer tillgängliga för personer med
funktionsvariation.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnasi 'naturer

Å

Protokollsutdraget bestyrks
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§86 Dnr 2020/00274

Fråga från Ingvor Bergman (S) till socialnämndens
ordförande om vad formuleringen Frökindsgården
läggs i malpåse innebär

Bakgrund

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

Fråga

Enligt protokoll från socialnämndens sammanträde 20200617 beslutar
majoriteten i nämnden att "Frökindsgården skall läggas i malpåse".

Denna formulering i protokollssammanhang är en udda formulering och
väcker en rad frågor. Dessutom omöjliggörs en seriös diskussion om
framtida utveckling och strategi för hur man skall planera för
äldreomsorgsplatser i hela kommunen. Ekonomiska konsekvenser av de
beslut som tas behöver också seriöst belysas.

För att möjliggöra en sådan diskussion kräver vi ett klargörande från
socialnämndens ordförande:

Vad innebär formuleringen "Frökindsgården läggs i malpåse"?

Svar

Eftersom socialnämndens ordförande

Sture Olsson (M) inte närvarade under sammanträdet medgav
kommunfullmäktige att frågan att besvaras under nästkommande
kommunfullmäktige.

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

Justerarn! naturerg Protokollsutdraget bestyrks
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§87 Dnr 2020/00151

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att
Falköpings kommun inte beviljar bidrag till
studieförbundet Ibn Rushd

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna, Johanna
Johansson (SD), Christopher Miinch (SD), Jonas Larsson (SD), Marita Ljus
(SD), Sonja Eriksson (SD), Milada Wurm (SD) Gerhard Karlsson (SD) och
Per Magnusson (SD) reserverar sig till förmån för bifall till Milada Wurms
(SD) yrkande att bifalla motionen.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att Falköpings kommun inte ska
bevilja bidrag till studieförbundet Ibn Rushd.

I enlighet med delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen § 6.13,
antagna 15 april 2020 § 88 har ordförande tagit beslut att remittera motionen
till kommunstyrelsens arbetsutskott för behandling.

Av Folkbildningsrådets analys i rapporten gällande Ibn Rushd framgår att
studieförbundet bland annat har bjudit in talare med antisemitiska,
homofobiska eller demokratifientliga idéer. Studieförbunden är i grunden
baserade på folkrörelser och religiösa samfund vilka ofta präglas av en
decentralisering av den operativa verksamheten och blir därför svåra att
kontrollera. Staten har inte lagt vikt vid att primärt kontrollera
studieförbunden utan tillämpar en tillitsbaserad styrning för att inte riskera
att inskränka en fri folkbildning.

Folkbildningsrådet bedömning är dock att studieförbundet levt upp till
statsbidragsvillkoren och därmed inte funnit skäl att ompröva statsbidraget.

Den kritik som framkommit av rapporten föranledde att Folkbildningsrådet
begärde in en åtgärdsplan från Ibn Rushd. Denna åtgärdsplan har nu
behandlats av Folkbildningsrådet som menar att Ibn Rushd tar kritiken på
allvar och att redovisningen från studieförbundet gällande vidtagna åtgärder
varit tillfredställande.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt kommunens regler för beräkning av studieförbundens kommunala
anslag KFS 2017:11 ska ett studieförbund för att vara bidragsberättigad på
lokal nivå också vara mottagare av det statliga anslaget för studieförbund

Justerarnonas • , aturer Protokollsutdraget bestyrks
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som fördelas av Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet har konstaterat
brister men inte funnit skäl att ompröva bidraget till Ibn Rushd.
Förvaltningen bedömer av den anledningen att det finns risk för
godtycklighet att undanta ett av tio studieförbund.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 109/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 70/2020
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-14
Ordförandebeslut om remittering av motion, 2020-05-05
Kommunfullmäktige § 56/2020
Motionen

Yrkanden

Milada Wurm (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

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

Votering begärs.

Följande propositionsordning godkändes av kommunfullmäktige.

Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej för bifall till Milada
Wurms (SD) yrkande.

Med ett omröstningsresultat som omfattar 38 ja -röster respektive 8 nej -röster
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Omr östningslista § 87

Ledamöter J a Nej Avstår

KD 1: e vice ordf. Michael Kristiansson X

M 2:e vice ordf. Anders Winlöf X

S Corry Thuresson 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

Justerarn $ signaturer Protokollsutdraget bestyrks_)
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Omröstningsl ista § 87

Ledamöter J a Nej Avstår

M Pema Malmgren X

C Niclas Fällström X

V Erik Kyrkander X

S Susanne Berglund X

SD Jonas Larsson X

S Niclas Hillestrand X

M Christina Jorm&is X

KD Gary Linn6asson X

S Johanna Svensson X

L Annika Carp X

C Hans Johansson X

SD —

M Johan Eriksson X

S Roger Lundberg X

MP —

S Thomas Svensson X

C Wanja Wallemyr X

SD Marita Ljus X

M Morgan Billman X

S Kelesh Hussein X

V Emil Est&sanez X

KD Debora Josefsson X

S Jonas Karlsson X

SD Sonja Eriksson X

C

M Ingrid A. Jansson X

S Marie Post X

S Kovan Akrawi X

SD Milada Wurm X

Justerarna,ss naturer Protokollsutdraget bestyrks
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Omr östningslista § 87

Ledamöter J a Nej Avstår

C —

S Alex Bergström X

SD Gerhard Karlsson X

S Anna -Bella Nordh Fahlqvist X

M —

L Dag Högrell X

V Elisabeth Klang X

S Fredy Neilman X

C Zahra Igal X

SD Per Magnusson X

KD Angela Joelsson X

S Lisbeth Ek X

S Ordförande Patrik Björck X

Summa 38 8

Paragrafen skickas t i l l
Milada Wurm (SD)

Justerar/ ,signatureras-

,_.-
—

Protokollsutdraget bestyrks
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§88 Dnr 2020/00137

Revisionsberättelse för kommunalförbundet
Skaraborgsvatten och prövning av ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen verksamhetsåret 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för kommunal-
förbundet Skaraborgsvatten för verksamhetsåret 2019 läggs till
handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för kommunal-
förbundet Skaraborgsvatten ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Jäv

Christopher Miinch (SD), Vanja Wallemyr (C) och Roger Lundberg (S)
deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund

Skövde, Skara och Falköpings kommuner är medlemmar i
kommunalförbundet Skaraborgsvatten. Ändamålet är att förse medlemmarna
med dricksvatten. 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 28 februari, § 2, att fastställa
årsredovisningen för år 2019.

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets
verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2019 till
medlemskommunernas kommunfullmäktige. Sammanfattningsvis bedömer
revisorerna att förbundets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är
tillräcklig. Man bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande
och 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.

Justerarnas turersign Protokollsutdraget bestyrks

c ----
•GärZ.
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Kommunfullmäktiges presidium föreslår att förbundsdirektionen för
kommunalförbundet Skaraborgsvatten ska beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

Beslutsunder lag
Kommunfullmäktiges presidiums förslag, 2020-06-21
Direktionens sammanträdesprotokoll, 2020-02-28
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Årsredovisning 2019 för Skaraborgsvatten

Paragrafen skickas t i l l
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Justerarnas ignaturer /
- Protokollsutdraget bestyrks
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§89 Dnr 2020/00206

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Falköpings kommuns
delårsrapport per april 2020.

Bakgrund

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en
uppföljning av kommunens resultat mot budget görs var fjärde månad, den
30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna för augusti
och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer.
I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta mål.
I denna delårsrapport per 30 april 2020 görs endast en övergripande analys.

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2020 visar ett positivt resultat
på 31,3 mnkr, exklusive förändring semesterlöneskuld. Föregående år var
motsvarande resultat 30,9 mnkr. I likhet med föregående år (ej gjorts tidigare
år) har periodiseringar gjorts, varför resultatet nu är mer tillförlitligt. Det är
dock inte ett fullt bokslut vilket endast görs per sista augusti och december.

Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat på 10,0 mnkr,
föregående år var prognosen 1,8 mnkr. Det är alltså något bättre än
föregående år. Det råder ju dock mycket stor osäkerhet i år med anledning av
pandemin och den ekonomiska krisen. I SKRs prognos, som man i år kallar
scenario, förväntas skatteintäkterna sjunka med ca 56 mnkr för 2020.
Samtidigt har regeringen tagit beslut om "extra bidrag" på grund av
Coronakrisen om 33 mnkr samt ersättning med ca 17 mnkr till följd av
vikande skatteintäkter på grund av att företagen kan göra extra avsättningar
till periodiseringsfond.

Utöver detta finns de så kallade "välfärdssatsningarna" vilka bara delvis var
beräknade i vår budget. Vidare informerades den 18 maj om ytterligare stöd
till kommuner och regioner om 6 miljarder kr, 3 miljarder vardera. Detta ger
Falköpings kommun ca 9 mnkr i ökade statsbidrag för 2020. Denna senaste
information har vi inte tagit hänsyn till i denna rapport. Sammantaget är
analysen nu att Falköpings kommuns beräkningar i budget vad gäller
skatteintäkter ser ut att hålla.

Noteras dock att det är svårt i dagsläget överblicka hur mycket ökade
kostnader vi kommer att få till följd av krisen.

Nämndernas prognoser visar ett underskott på 29,8 miljoner (föregående år -
25,1 mnkr) jämfört med budget. De största budgetavvikelserna finns i
socialnämnden som visar ett underskott på 15,3 (- 20,9 mnkr) och barn- och
utbildningsnämnden som visar på ett underskott på 14,0 mnkr (+- 0 mnkr).

Sida

12(24)

Justerarnas si naturer Protokolisutdraget bestyrks
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Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds delårsrapport samt kortfattat i
den kommuntotala delårsrapporten. De centrala posterna visar ett överskott
på 9,1 mnkr och finansiella poster ett underskott på 2,9 mkr. De
taxefinansierade verksamheterna prognoserar ett underskott på 0,4 mnkr
jämfört med budget.

Staten har informerat om att arbetsgivare kommer att ersättas för
sjuklönekostnader under april t om juli. Denna ersättning har lagts i de
centrala posterna. Dessa skall fördelas ut på respektive nämnd. Detta innebär
att prognoserna för respektive nämnd är för negativa. Sammanlagt är
bedömningen att 9 mnkr kommer att ersättas vilket kommer att fördelas ut på
nämnderna.

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagens regler om
god ekonomisk hushållning. I kommunens dokument "Riktlinjer för god
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv" finns
detta definierat vad detta innebär för Falköpings kommun.

Det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av följande resultatkrav.

• Resultatet ska över tid uppgå till minst två procent av skatter och
statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod

• Resultatet beräknat som låneskuld delat på 35 år.

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun skall ha ett
resultat för 2020 på 42,3 mnkr. Beslutat budgeterat resultat för 2020 är 33,5
mnkr, dvs under det finansiella målet. Resultatet skall dock ses över tid. I
den nu framlagda delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 10,0 mnkr
dvs en avvikelse med 23,5 mnkr från budget. Det finns därmed en risk för att
kommunen inte klarar det finansiella målet för ekonomisk hushållning 2020.

Förvaltn ingens bedömning

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

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

De prognostiserade underskotten i socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden får anses vara "betydande avvikelser" varför det åligger

Justerarnas 'gfiaturer Protokollsutdraget bestyrks
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nämnderna att vidta åtgärder så att verksamheten kan rymmas inom fastställd
ram. Nämnderna behöver redovisa åtgärdsplaner som visar hur nämnden
skall komma på ram.

De alternativ som kan övervägas är att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige
att besluta om att övriga nämnder skall göra effektiviseringar så att överskott
kan nås i dessa nämnder och kommunen totalt kan klara att hålla budgeterat
resultat. Det är viktigt att kommunen klarar det finansiella målet och
säkerställer att god ekonomisk hushållning kan uppnås. Under rådande
omständighet är det dock svårt i detta läge att föreslå för omfattande
åtgärder. Vi kommer behöva avvakta den kommande utvecklingen.
Förvaltningarna kommer att göra en övergripande ekonomisk rapport per
sista maj. Kommunen gör sedan ett omfattande delårsbokslut per 2020-08-
31. Förhoppningsvis har läget stabiliserats och vi kan göra mer säkra
prognoser och analyser.

Finansier ing

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden anmodas hålla sina av
kommunfullmäktige beslutade budgetramar.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 113/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/2020
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-18
Delårsrapport per 30 april 2020 för Falköpings kommun, 2020-05-19
Delårsrapporter per 30 april 2020 för tekniska nämnden, socialnämnden,
barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kompetens-
och arbetslivsnämnden.
Tekniska nämnden § 56/2020
Socialnämnden § 57/2020
Barn- och utbildningsnämnden § 61/2020
Kultur- och fritidsnämnden § 27/2020
Kompetens- och arbetslivsnämnden § 22/2020

Yrkanden

Ingvor Bergman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Yttranden

Adam Johansson (M) yttrar sig.

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga nämnder
Pia Alhäll, kommundirektör
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnarnaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 90 Dnr 2020/00099

Ändring av policy för sponsring

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av policy för sponsring
enligt framtaget förslag.

2 Ändringen ska gälla från och med den 15 juli 2020 och tas upp i
kommunal författningssamling.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen uppmärksammade vid en genomgång av
policy för sponsring att vissa delar behövde förtydligas.
Kommunledningsförvaltningen tog därför fram ett förslag till ändring av
policy för sponsring. Förslaget innebär i huvudsak följande förändringar.

Under rubriken "Definition av begrepp" tydliggörs gränsdragningen mellan
bidrag och sponsring.

Under rubriken "Kommunen som sponsormottagare" förtydligas att den
offentliga verksamheten huvudsakligen ska finansieras med skatter.

Under rubriken "Grundläggande principer" förtydligas att sponsring inte får
medföra risk för misstanke om muta eller otillbörligt gynnande av personliga
syften. Det förtydligas även att sponsring kan innebära köp av varor och
tjänster. Hänsyn måste därför tas till reglerna om offentlig upphandling.

Kommunstyrelsen beslutade den 26 februari 2020 genom delegationsbeslut
att skicka förslaget på remiss till samtliga nämnder.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade remissen den 7 april 2020, § 42
och byggnadsnämnden behandlade ärendet den 25 mars 2020, § 32.
Kompetens- och arbetslivsnämnden behandlade ärendet den 25 mars 2020,
§19. Tekniska nämnden behandlade remissen den 14 april 2020, §35.
Samtliga nämnder beslutade att godkänna eller ställa sig bakom förslaget.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade remissen den 28 april
2020, § 19 och hade inte några synpunkter på förslaget.

Förvaltn ingens bedömning

Förslaget från kommunledningsförvaltningen är att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändring av policy för sponsring
enligt framtaget förslag. Ändringen ska gälla från och med den 1 juli 2020
och tas upp i kommunal författningssamling.

Justerama Oaturer , Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 118/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 79/2020
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-05
Kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av policy för
sponsring, 2020-05-05
Tekniska nämnden, § 35/2020
Kompetens- och arbetslivsnämnden, § 19/2020
Barn- och utbildningsnämnden, § 42/2020
Byggnadsnämnden, § 42/2020
Delegationsbeslut om remiss samt remissversion av policyn, 2020-02-26
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, § 19/2020

Yrkanden

Patrik Björck (S) yrkar att ändra datum i att-sats 2 från "1 juli 2020" till "15
juli 2020".

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut i att-
sats 1 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Ordförande ställer proposition på Patrik Björcks ändringsyrkande och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet.

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare

Justerar ä-ägnaturer

'

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 91 Dnr 2019/00139 106

Utträde ur nätverket Cittaslow

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att begära utträde ur nätverket Cittaslow.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2007, § 6, att Falköpings
kommun skulle ansöka om att bli medlem i det internationella nätverket
Cittaslow. Falköpings kommun blev medlem i nätverket år 2008.

Grundtanken bakom nätverket Cittaslow stämmer väl överens med
Falköpings kommuns vision om "Det goda livet". Nätverket Cittaslow syftar
till att skapa förutsättningar för mindre kommuner att bibehålla och utveckla
livskvalitén för dess invånare. Nätverket i sig är en möjlighet att dela
erfarenheter, idéer med mera, med andra kommuner med liknande
förutsättningar och utmaningar. Det handlar om att dra fördelar av
kommunens storlek och enkelhet för att åstadkomma såväl social som
miljömässig hållbarhet utifrån våra lokala förutsättningar.

Förvaltn ingens bedömning

Medlemskapet i nätverket Cittaslow har fyllt fler funktioner under åren. En
viktig funktion har varit den marknadsföring som medlemskapet har
genererat. Under de första åren var intresset för Falköpings kommun som
Sveriges första Cittaslow-kommun mycket stort. Ur ett
marknadsföringsperspektiv fick Falköpings kommun mycket värdefull
publicitet i SVT, TV4, rikspress, turisttidningar och andra livsstilsmagasin.
Falköpings kommuns erfarenheter med arbetet utifrån visionen om det goda
livet och livskvalitet spreds till många kommuner, andra organisationer och
nätverk. Det har även varit viktigt med de kontakter som etablerades med
högskolor och universitet, där forskning har bedrivits och görs än idag
utifrån att Falköpings kommun har prioriterat de värden som Cittaslow står
för.

Det viktigaste bestående resultatet av Falköpings kommuns engagemang i
nätverket Cittaslow är att det varit ett verktyg för Falköpings kommun i dess
styrning och ledning för hållbar utveckling. Cittaslows filosofi, att ha ett
glokalt perspektiv med hållbarhet och livskvalitet i fokus, samt kriterierna
har vävts in i Falköpings kommuns vision och mål. De 52 kriterierna som
Falköpings kommun åtagit sig att arbeta med genom medlemskapet är
indelade i sex nyckelområden; miljö, infrastruktur, stadsplanering, lokal
produktion, gästfrihet och information. Dessa områden är alla viktiga delar i
att skapa ett hållbart samhälle. De prioriterade kriterierna har genom åren
vävts in i Falköpings kommuns övergripande mål och ordinarie verksamhet.

Justerarnas - e, aturer Protokollsutdraget bestyrks
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Som till exempel att öka andelen lokalproducerad mat, energieffektivisera
och utveckla cykelmöjligheter.

När Falköpings kommun gick med hade nätverket Cittaslow 100 medlemmar
från 10 länder. Idag har nätverket 250 medlemmar från 30 länder. Så
nätverket är aktivt och välfungerande, men däremot har inte Falköpings
kommun varit aktiv de senaste åren, mycket på grund av att inga andra
svenska kommuner har anslutit sig och att det nationella nätverkandet
därmed uteblivit.

I dagsläget, är kostnaden för medlemskap cirka 25 000 kronor per år och det
är endast de kostnaderna Falköpings kommun har för medlemskapet.

Om utträde begärs senast i september 2020 avslutas medlemskapet vid 2020
års slut. När medlemskapet i Cittaslow avslutas innebär det att även
medlemskapet i det nordiska Cittaslow-nätverket avslutas automatiskt.

Falköpings kommun har nu varit medlem i nätverket i drygt tio år och det är
dags att överväga huruvida ett fortsatt medlemskap är av nytta för
Falköpings kommun. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att
grundtanken med nätverket Cittaslow fortfarande stämmer överens med
Falköpings kommuns vision om "Det goda livet" och mycket av det goda
arbete som har gjorts för att leva upp till kriterierna för nätverket kommer att
fortsätta i Falköpings kommuns ordinarie verksamhet. Förvaltningen
bedömer dock att själva nätverket har spelat ut sin roll för Falköpings
kommuns del och en stor del i det är att ingen annan svensk kommun har
valt att ansluta sig till nätverket.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen begär
utträde ur nätverket Cittaslow från och med den 1 januari 2021.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 120/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 81/2020
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-04

Yrkanden

Per Magnusson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Yttranden

Karola Svensson (C), Niclas Fällström (C) yttrar sig.

Paragrafen sk ickas t i l l
Nätverket Cittaslow
Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation

Ju sterarnas sig natu rer Protokollsutdraget bestyrks
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§92 Dnr 2020/00182

Taxa för distanstentamen inom vuxenutbildningen

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen taxa för
anmälningsavgift för distanstentamen utanför kontorstid inom
vuxenutbildningen.

2 Taxan gäller från och med den 1 augusti 2020 och tas upp i ny kommunal
författningssamling.

Bakgrund

Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 25 mars 2020, § 17, att
överlämna föreslagen taxa för anmälningsavgift för distanstentamen utanför
kontorstid till kommunfullmäktige för fastställelse att gälla från och med 1
augusti 2020.

Av bakgrunden till kompetens- och arbetslivsnämndens beslut framgår att
elever och studenter på Lärcenter, högskolor och universitet avgiftsfritt har
rätt att skriva tentamen på lärcenter. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
bistår då med lokal, tentamensvakt, datorer med mera som en service.

Utöver detta erbjuds även medborgare i Falköpings kommun möjlighet att
skriva tentamen utanför kontorstid på Lärcenter. Hittills har detta varit
avgiftsfritt. Antalet tentamen utanför kontorstid har dock stigit vilket
inneburit att kostnaderna har ökat för förvaltningen. En tentamensvakt bokas
för minst fyra timmar och kostnaden blir högre på kvällar och helger. Om
den som ska skriva tentamen inte kommer finns kostnaden fortfarande kvar.
Kompetens- och arbetslivsnämnden vill därför få möjlighet att ta ut en
anmälningsavgift om 500 kronor per elev eller student och tentamenstillfälle
utanför kontorstid från och med den 1 augusti 2020.

Det är mer vanligt än ovanligt att kommuner tar ut en avgift för
distanstentamen.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är
skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag
eller annan författning. Det framgår inte av skollagen att den kommunala
vuxenutbildningen har en skyldighet att tillhandahålla möjlighet till
distanstentamen för studenter utanför kontorstid. Detta ska därför ses som en
service till medborgarna och det finns möjlighet för kommunen att ta ut en
avgift. Enligt självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen far

Justerarn ignaturer Protokollsutdraget bestyrks
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kommunen inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaderna för de
tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.

Det noteras att det inte framgår några betalningsrutiner av taxan utan att det
överlämnas till förvaltningen att tillämpa kommunens ordinarie riktlinjer för
kravverksamhet.

Finansier ing

Den del av kostnaden för prövning av distanstentamen som eventuellt inte
täcks av avgiften kommer fortsatt finansieras inom kompetens- och
arbetslivsnämndens ordinarie verksamhet.

Beslutsunder lag
Kommunstyrelsen § 122/2020
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-21
Kompetens- och arbetslivsnämnden § 17/2020
Förslag till taxa

Paragrafen skickas t i l l
Samuel Rundin, rektor
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare

Justerarna7sigtiaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§93 Dnr 2020/00225

Återbesättande av uppdraget som nämndeman vid
Skaraborgs tingsrätt efter Anna Bendefors (M)

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Håkan Pettersson (M) till nämndeman vid
Skaraborgs tingsrätt från och med den 14 juli 2020 till och med den 31
december 2023.

Bakgrund

Skaraborgs tingsrätt har entledigat Anna Bendefors (M) från uppdraget som
nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt. Tingsrätten anhåller om att
kommunfullmäktige genom fyllnadsval utser en ny nämndeman för
återstående tid av mandatperioden (2020-2023).

Yrkanden

Pema Malmgren (M) yrkar att välja Håkan Pettersson (M) till nämndeman
vid Skaraborgs tingsrätt.

Paragrafen skickas t i l l
Håkan Pettersson (M)
Skaraborgs tingsrätt
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas sig rer Protokollsutdra et bestyrksg
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§94 Dnr 2020/00265

Entledigande av Jonas Larsson (SD) från uppdraget
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Jonas Larsson (SD) från uppdraget som
ledamot i barn- och utbildningsnämnden från och med 14 juli 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Albin Gilbertsson (SD) till uppdraget som
ledamot i barn- och utbildningsnämnden från och med 14 juli 2020 till
och med 31 december 2022.

3 Kommunfullmäktige väljer Jonas Larsson (SD) till uppdraget som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Albin Gilbertsson (SD)
från och med 14 juli 2020 till och med 31 december 2022.

Bakgrund

Jonas Larsson (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
barn- och utbildningsnämnden.

Yrkanden

Jonas Larsson (SD) yrkar att välja Albin Gilbertsson (SD) till ledamot i barn-
och utbildningsnämnden och Jonas Larsson (SD) till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Paragrafen skickas t i l l
Albin Gilbertsson (SD)
Jonas Larsson (SD)
Barn- och utbildningsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas sign rer Protokollsutdraget bestyrks
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§95 Dnr 2020/00264

Entledigande av Anna -Sara Ståtenhag (KD) från
uppdraget som ledamot i socialnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Anna -Sara Ståtenhag (Kl)) från
uppdraget som ledamot i socialnämnden från och med 14 juli 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Emanuel Ström (Kl)) till uppdraget som
ledamot i socialnämnden från och med 14 juli 2020 till och med 31
december 2022.

3 Kommunfullmäktige väljer Malin Åslund (KB) till uppdraget som
ersättare i socialnämnden efter Emanuel Ström (KD) från och med 14 juli
2020 till och med 31 december 2022.

Bakgrund

Anna -Sara Ståtenhag (KD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som
ledamot i socialnämnden.

Yrkanden

Debora Josefsson (Kl)) yrkar att välja Emanuel Ström (KD) till ledamot i
socialnämnden och Malin Åslund (KD) till ersättare i socialnämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Anna -Sara Ståtenhag (KD)
Emanuel Ström (KD)
Malin Åslund (KD)
Socialnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

/ 7
Justerarn /signaturer Protokollsutdraget bestyrksA /
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§96 Dnr 2020/00002

Kommunful lmäkt iges anmälningsärenden 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

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

Anmälningsärenden

1 Sammanställning ej verkställda gynnande beslut kvartal 1, 2020

2 Rapport ej verkställda gynnande beslut kvartal 1, 2020

3 Socialnämnden § 59/2020 Rapport ej verkställda gynnande beslut enligt
LSS och SoL kvartal 1, 2020

Paragrafen skickas t i l l
Socialnämnden
Kommunrevisionen

Justerarnas turer Protokollsutdraget bestyrks


