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§ 28 Dnr 2019/00203 101

Motion från Marita Ljus (SD) och Jonas Larsson (SD)
om uttalande om återvändande IS-terrorister

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige remitterar motionen om uttalande om återvändande
IS-terrorister till kommunstyrelsen för yttrande.

Bakgrund

Marita Ljus (SD) och Jonas Larsson (SD) har väckt en motion om uttalande
om återvändande IS-terrorister. Av motionen framgår följande.

" Motion angående uttalande om åter vändande IS-ter r or ister  och
uppdr ag till nämnder  och styr elser  med anledning av detta
Terrorism är vår tids i särklass ondaste krigsföring. Sverigedemokraterna har
på riksnivå verkat för krafttag mot terrorism i många år med Sveriges
medborgare säkerhet som största drivkraft. Redan 2013 visade utredningar
vikten av en tuffare lagstiftning, men på grund av 2 regeringars undfallenhet
står vi nu utan möjligheter att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda våra
medborgare och ge upprättelse till offren.

I nuläget beräknas 150 terrorister redan ha återvänt till Sverige och det
förblir osäkert vad som kommer att ske med de 150 som fortsatt återfinns i
Syrien eller närområdet. Regeringens handfallenhet i frågan utsätter hela
befolkningen för fara men skapar även potentiella praktiska och moraliska
problem för landets kommuner, hur agerar man när en före detta IS-terrorist
knackar på dörren? Enligt Sverigedemokraterna är det bättre att förekomma
än att förekommas, därför vill vi omgående vidta kommunala åtgärder för att
trygga kommunens invånare.

Den som anslutit sig till en terrororganisation, vars syfte är att förgöra vårt
fria och demokratiska samhälle, har också vänt sig bort från vårt samhälle.
Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa personer genom t.ex.
försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder.

1 Staffanstorp har kommunstyrelsens ordförande, Christian Sonesson (M), på
ett föredömligt sätt lagt förslag till kommunen om ett uttalande och uppdrag
till nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar att
kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ
av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister, eller andra som
deltagit i eller stött terrorism.

Vi anser att Falköpings kommunfullmäktige bör göra ett liknande uttalande
och att våra nämnder och styrelser också utarbetar direktiv som förhindrar att
Falköpings kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk.

Justerarna96naturer Protokollsutdraget bestyrks
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Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

• att uttala följande:

Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex. återvändande
IS-terrorister, är inte välkommen till Falköpings kommun.

o Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot vårt fria
samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få
kommunens hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av
kommunen i någon form.

o Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa
till med bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med
samhällelig service.

o Falköpings kommun prioriterar genom detta ställningstagande
våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi
tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.

• att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av
kommunfullmäktiges uttalande ovan, att utarbeta direktiv som
förhindrar att Falköpings kommuns ekonomiska eller personella
resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till
återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött
terrorism."

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarn gnaturerp
,

Protokollsutdraget bestyrks

\ i enint‘



FMLKÖP!IN2
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(45)
Sammanträdesdatum
2019-04-29

§29 Dnr 2019/00137 101

Fråga från Sonja Eriksson (SD) om kontanthantering
hos affärsidkare
Kommunfullmäktige medger inte att Sonja Erikssons (SD) fråga om
kontanthantering hos affårsidkare får ställas.

Kommunfullmäktiges ordförande Patrik Björck (S) informerar kommunfull-
mäktige om att han inte anser att frågan faller inom ramen för det regelverk
som finns för frågor enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges
arbetsordning. En fråga ska avse ett ämne som hör till kommunfullmäktiges
eller en nämnds handläggning. Affårsidkares kontanthantering är inte en
fråga som ryms inom kommunens ansvarsområde.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag att frågan inte får
ställas respektive att frågan får ställas och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att fråga inte får ställas.

Paragrafen sk ickas t i l l
Sonja Eriksson (SD)

Justerar s ignaturer
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Protokollsutdraget bestyrks
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§30 Dnr 2019/00131 392

Fråga från Erik Kyrkander (V) om politisk linje rörande
biogas
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Erik Kyrkander (V) följande
fråga till kommunstyrelsens förste vice ordförande Karola Svensson (C),
tillika ledamot i direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborg.

Fråga

"Fråga till kommunalrådet Karola Svensson ang politisk linje rörande
biogas.

Vi beslutar om utökad biogaskapacitet i kommunen samtidigt som
biogaskravet tas bort i AÖS hur hänger det ihop?"

Erik Kyrkander (V)

Svar

" Svar  biogasfråga 29 apr il 2019
Avfallshantering östra Skaraborg har valt att göra en halvhalt, stoppar inte
för all framtid utan avvaktar hur fordonstillverkarna jobbar med att lösa
konstruktionsåtgärder för att göra skalskyddet bättre på de sopbilarna som
används idag.

Det har hänt några olyckor på grund av konstruktionen av tankarna och
säkerheten för personalen är oerhört viktig.

Viljan hos AÖS är att biogas ska användas i sopbilarna, men det ska vara
säkert och då behöver de lågt sittande oskyddade tankarna få en bättre
placering på fordonen.

Biogasanvändningen ökar i det tunga segmentet och efterfrågan av biogas
ökar. Då främst flytande biogas.

Många stora aktörer har under det senaste året tillkännagett att man satser på
lastbilar som drivs av flytande biogas och det är väldigt positivt för miljön.

Vi vet också att fler kommuner har påbörjat eller kommer påbörja insamling
av matavfall och för att vi ska kunna ta hand om mer matavfall behöver vi
göra den här satsningen.

Vi har idag avsättning för den biogas vi planerar att producera och vi
kommer självklart följa utvecklingen för biogasmarknaden som hela tiden
utvecklas.

Justerar..signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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För mig som Centerpartist och som kommunalråd är det viktiga för
Falköping att vi tar milj öansvaret för att matavfallet blir till energi och att
näringsämnen flödar i ett kretslopp genom rötresten/biogödseln."

Karola Svensson (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande

Erik Kyrkander (V) tackar för svaret och yttrar sig.

Paragrafen skickas t i l l
Erik Kyrkander (V)

Justerarnas naturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 31 Dnr 2018/00317 810

Besvarande av motion från Anna -Brita Fransson (L)
om att kommunen ska verka för fortsatt tillgång till
varmvattenbassängen på sjukhuset

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige avslår motionen om att kommunen ska verka för
fortsatt tillgång till varmvattenbassängen på sjukhuset.

Bakgrund

Anna -Brita Fransson (L) har väckt en motion om att kommunen ska verka
för fortsatt tillgång till varmvattenbassängen på sjukhuset. Av motionen
framgår följande.

"Liberalerna föreslår att kommunen verkar för fortsatt tillgång till varm-
vattenbassängen i sjukhuset antingen genom att kommunen själv tar över
driften eller i någon annan form.

Primärvårdsstyrelsen i regionen har sagt upp hyresavtalet med Västfastig-
heter gällande bassängen Närhälsan i Falköping från och med 1 januari 2019
av ekonomiska skäl.

Att människor idag lever längre och med många friska år är en av välfärds-
samhällets viktigaste landvinningar. Forskning visar att mycket står att vinna
för individerna själva och för samhällsekonomin genom skadeförebyggande
åtgärder. En varmvattenbassäng är ett exempel på en skadeförebyggande
anläggning som kan förbättra många människors hälsa och välbefinnande.
Särskilt gäller det människor som har drabbats av olika reumatiska sjuk-
domar som till exempel ledgångsreumatism och artros. Även för andra i
övrigt friska äldre med led- och rörelseproblem betyder möjligheten till
motion i en varmvattenbassäng oerhört mycket.

För att även fortsättningsvis kunna erbjuda kommuninvånarna tillgång till
varmvattenbassängen på sjukhuset i Falköping uppmanar Liberalerna
kommunen att verka för att behålla denna service."

Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, § 117, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade
den 5 september 2018, § 141, att motionen ska behandlas av kommun-
styrelsens arbetsutskott.

Förvaltn ingens bedömning

Liberalerna föreslår i sin motion att Falköpings kommun ska verka för
fortsatt tillgång till varmvattenbassängen på sjukhuset i Falköping, antingen
genom att kommunen själv tar över driften eller i någon annan form.

Justerarn eignaturer 7. ' Protokollsutdraget bestyrks, --
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Förtroendevalda från Falköpings kommun har vid olika tillfällen lyft frågan
om fortsatt tillgång till varmvattenbassäng på sjukhuset i olika mötesforum,
bland annat inom Västra Götalandsregionen. Frågan har även diskuterats i
kommunens råd för funktionshinderfi-ågor. Falköpings kommun har dock
ingen beslutanderätt i frågan då det är Västra Götalandsregionen som har
ansvaret. Från 1 januari 2019 stängdes varmvattenbassängen på sjukhuset.

Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen att
motionen om fortsatt tillgång till varmvattenbassäng avslås.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 mars 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 48/2019. Kommunstyrelsen
föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att
kommunen ska verka för fortsatt tillgång till varmvattenbassängen på
sjukhuset.

Yrkanden

Annika Carp (L), Marita Ljus (SD) och Erik Kyrkander (V) yrkar bifall till
motionen.

Dan Gabrielsson (S) och Wanja Wallemyr (C) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive
Annika Carps (L), med fleras, yrkande och finner att kommunfullmäktige
har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Följande propositionsordning godkänns. "Den som stödjer kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som stödjer Annika Carps (L), med fleras yrkande om
bifall till motionen röstar nej."

Vid omröstningen avges 37 ja -röster och 14 nej -röster. Se omröstningslistan
nedan. Kommunfullmäktige har alltså beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.

Juste s signaturer ,./- Protokollsutdraget bestyrks
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Omröstningsl ista § 31

Ledamöter Ja Nej Avstår

KD 1: e vice ordf. Michael Kristiansson X

M 2:e vice ordf. Anders Winlöf X

S Dan Gabrielsson X

C Karola Svensson X

M Adam Johansson X

SD Johanna Johansson X

S Ingvor Bergman X

KD Dan Hovskär X

SD Cristopher Miinch X

M Ed Kahrs X

C Niclas Fällström X

V Erik Kyrkander X

S Susanne Larsson X

SD Jonas Larsson X

S Niclas Hillestrand X

M Christina Jorm&ls X

KD Gary Linn6usson X

S Johanna Svensson X

L Annika Carp X

C Rune Lennartsson X

SD Tommy Almgren X

M Sture Olsson X

S Roger Lundberg X

MP Camilla Funke X

S Lina Ahl X

C Wanja Wallemyr X

SD Marita Ljus X

M Morgan Billman X

S Kelesh Hussein X

Justerarn Aig naturer ,.//
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Omröstningsl ista § 31

Ledamöter J a Nej Avstår

V Iowan Hedendahl X

KD Angela Joelsson X

S Hel&ie Svensson X

SD Sonja Eriksson X

C Göte Andersson X

M Ingrid A. Jansson X

S Henric Hagberg X

S Hanna Nord X

SD Milada Wurm X

C Lovisa Wennerholm X

S Alex Bergström X

SD Gerhard Carlsson X

S Anna -Bella Nordh Fahlqvist X

M Elias Assio X

L Maria Jem X

V Elisabeth Klang X

S Fredy Neiiman X

C Christiane Uhle X

SD Matti Ovist X

KD Maria Bruckshaw X

S Lisbeth Ek X

S Ordförande Patrik Björck X

Summa 37 14 0

Paragrafen sk ickas t i l l
Anna -Brita Fransson (L)
Linda Karelid, kanslichef

Justerarnas ' naturer
\y...\--1,------- ,
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§ 32 Dnr 2018/00318 730

Besvarande av motion från Anna -Brita Fransson (L)
om att kommunen tillsätter ett äldreombud i
Falköpings kommun

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige avslår motionen om att kommunen tillsätter ett
äldreombud i Falköpings kommun.

Bakgrund

Anna -Brita Fransson (L) har väckt en motion om att kommunen tillsätter ett
äldreombud i Falköpings kommun. Av motionen framgår följande.

"Liberalerna Falköping föreslår att kommunen tillsätter ett äldreombud i
kommunen

Andelen äldre i kommunens befolkning kommer att öka fram till 2030,
oavsett om kommunen växer eller minskar sett till helheten. Detta enligt
befolkningsprognosen som Västra Götalandsregionen nyligen släppt.
Anledningen beror framför allt på att 40-talisterna, som är en väldigt stor
grupp, nu snart kommer att tillhöra åldersgruppen 80+.

Förhoppningsvis är dagens 80-åringar piggare än tidigare årgångar men den
dagen kommer då även de behöver hjälp och kommunen behöver börja
planeringen för detta.

Våra äldre är ingen enhetlig grupp och därför ska vård och omsorg ta sikte
på individens behov och präglas av omtanke, empati och respekt för den
enskilde. I Sverige finns en benägenhet att kollektivisera äldre men alla
människor är olika och ska bli bedömda efter kompetens istället för
kronologisk ålder.

Liberalerna värnar om människors rätt att själva bestämma över sin vardag
och sin äldreomsorg. Det ska vara självklart att själv få välja hemtjänst-
företag och boende.

Ett sätt att stärka äldres ställning är att införa en lokal, oberoende äldre-
ombudsman, som dels kan ge vägledning om vilken hjälp man kan fa och
hur man klagar om man inte är nöjd, dels kan göra egna granskningar om
äldreomsorgens kvalitet.

Liberalerna Falköping föreslår att kommunen snarast tillsätter ett
äldreombud."

Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, § 118, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade
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den 5 september 2018, § 142, att remittera motionen till socialnämnden för
yttrande senast den 17 december 2018.

Socialnämnden behandlade motionen den 19 december 2018, § 128.
Socialnämnden föreslår att motionen ska avslås. I tjänsteutlåtandet som
ligger till grund för socialnämndens beslut uppges bland annat följande.

"I motionen föreslås äldreombudet ge vägledning om vilken hjälp man kan
få och hur man klagar om man inte är nöjd samt göra egna granskningar om
äldreomsorgens kvalitet. Inom socialnämndens verksamhetsområde regleras
arbete inom dessa områden nationellt sedan 1 januari 2012 genom Social-
styrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete. I Falköping genomförs redan i dagsläget
många aktiviteter inom dessa områden av såväl anställd personal som
frivilliga medhjälpare."

I tjänsteutlåtandet räknas sedan flera exempel upp på sådana aktiviteter,
bland annat individuell biståndsbedömning, anhörigsamordnarens arbete,
befintliga system för klagomåls- och synpunktshantering samt en brukar-
undersökning som genomförs årligen. Socialnämnden menar att de behov
som belyses i motionen är väl tillgodosedda genom befintliga åtgärder och
att det därför är svårt att se ett behov av att inrätta ett äldreombud.

I tjänsteutlåtandet till socialnämnden framförs avslutningsvis följande
motivering.

"I motionen beskrivs att äldreombudet ska vara oberoende. Det framgår inte
i motionen vart äldreombudet ska redovisa sina kvalitetsgranskningar, men
om granskningarna ska redovisas kommunövergripande finns risk för
otydlighet då kommunfullmäktige redan har givit socialnämnden ansvaret
för de aktuella frågorna. Syftet att göra äldreomsorgsfrågorna lättare att
förstå för den enskilde skulle därigenom motverkas. Socialnämnden föreslår
därför att motionen avslås."

Förvaltn ingens bedömning

Det finns ingen skyldighet för en kommun att ha ett äldreombud. Det finns
dock flera andra kommuner som har infört äldreombud, eller motsvarande,
till exempel Borås Stad, Uppsala kommun och Linköpings kommun.
Äldreombudens uppdrag ser olika ut i de olika kommunerna. En del är helt
inriktade på frågor om äldreomsorg och andra har ett bredare uppdrag som
omfattar alla frågor som rör personer över 65 år, till exempel bostäder, idrott
och kultur.

I motionen om att tillsätta ett äldreombud läggs fokus på frågor som rör
äldreomsorgen och dess kvalitet. Precis som socialnämnden anger i sitt
remissyttrande så har kommunfullmäktige delegerat ansvaret för äldre-
omsorgen till socialnämnden. En enig socialnämnd har föreslagit att
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motionen ska avslås och mot bakgrund av detta föreslår kommunlednings-
förvaltningen att kommunfullmäktige avslår motionen.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 mars 2019, har utarbetats av kommun-
sekreterare Kajsa Björck.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 49/2019. Kommunstyrelsen
föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att
kommunen tillsätter ett äldreombud i Falköpings kommun.

Yrkanden

Annika Carp (L) yrkar bifall till motionen.

Susanne Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive
Annika Carps (L) yrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Följande propositionsordning godkänns. "Den som stödjer kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som stödjer Annika Carps (L) yrkande om bifall till
motionen röstar nej."

Vid omröstningen avges 41 ja -röster och 9 nej -röster. En ledamot avstår från
att rösta. Se omröstningslistan nedan. Kommunfullmäktige har alltså beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.

Omr östningslista § 32

Ledamöter J a Nej Avstår

KD 1: e vice ordf. Michael Kristiansson X

M 2:e vice ordf. Anders Winlöf X

S Dan Gabrielsson X

C Karola Svensson X

M Adam Johansson X

SD Johanna Johansson X

S Ingvor Bergman X

KD Dan Hovskär X

SD Cristopher Miinch X

M Ed Kahrs X

Justerarna Anaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Omr östningslista § 32

Ledamöter J a Nej Avstår

C Niclas Fällström X

V Erik Kyrkander X

S Susanne Larsson X

SD Jonas Larsson X

S Niclas Hillestrand X

M Christina Jorrneus X

KD Gary LimAusson X

S Johanna Svensson X

L Annika Carp X

C Rune Lennartsson X

SD Tommy Almgren X

M Sture Olsson X

S Roger Lundberg X

MP Camilla Funke X

S Lina Ahl X

C Wanj a Wallemyr X

SD Marita Ljus X

M Morgan Billman X

S Kelesh Hussein X

V Iowan Hedendahl X

KD Angela Joelsson X

S Hel&le Svensson X

SD Sonja Eriksson X

C Göte Andersson X

M Ingrid A. Jansson X

S Henric Hagberg X

S Hanna Nord X

SD Milada Wurm X

C Lovisa Wennerholm X
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Omr östningslista § 32

Ledamöter J a Nej Avstår

S Alex Bergström X

SD Gerhard Carlsson X

S Anna -Bella Nordh Fahlqvist X

M Elias Assio X

L Maria Jern X

V Elisabeth Klang X

S Fredy Neiiman X

C Christiane Uhle X

SD Matti Qvist X

KD Maria Bruckshaw X

S Lisbeth Ek X

S Ordförande Patrik Björck X

Summa 41 9 1

Paragrafen sk ickas t i l l
Anna -Brita Fransson (L)
Socialnämnden
Kajsa Björck, kommunsekreterare

Justerarnas ,.ignaturer ,,..-/ Protokollsutdraget bestyrks
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§ 33 Dnr 2019/00167 042

Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2018

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Revisionsberättelsen och revisionsrapporten för verksamhetsåret 2018
läggs till handlingarna.

Bakgrund

Kommunrevisionen har till kommunfullmäktige överlämnat revisions-
berättelsen för år 2018, daterad den 10 april 2019. Av revisionsberättelsen
framgår bland annat följande.

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

Vid granskningen av årsbokslutet har kommunrevisionen särskilt iakttagit att
målet för god ekonomisk hushållning bedömts som uppnått baserat på att
kommunfullmäktiges finansiella mål nås över tid, vilket innebär 10 år.

Kommunrevisionen noterar att barn- och utbildningsnämndens underskott
uppgår till 7,8 miljoner kronor och att socialnämnden inom individ- och
familjeomsorgen redovisar ett underskott på 21,1 miljoner kronor. Kommun-
revisionen vill poängtera vikten av att barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden vidtar åtgärder så att verksamheternas kostnader anpassas till
fastlagd budget.

I övrigt hänvisar kommunrevisionen till revisionsrapporten "Granskning av
bokslut och årsredovisning per 2018-12-31" från revisionsföretaget KPMG AB.

Kommunrevisionen gör följande bedömning.

• Sammantaget har kommunstyrelsen och nämnderna i Falköpings
kommun bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

• Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.

• Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll har varit
tillräcklig.

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

Justerarn ignaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunrevisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet
för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Kommunrevisionen tillstyrker också att kommunfullmäktige godkänner
kommunens årsredovisning för år 2018.

Kommunrevisionen har, förutom revisionsberättelsen för år 2018, även
överlämnat revisionsrapporten "Granskning av bokslut och årsredovisning
per 2018-12-31", bilagan "Sammanfattning över avlämnade rapporter" samt
granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen
Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget Mösseberg,
Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB.
Granskningsrapporten för Ekehagens Forntidsby AB har inte överlämnats.

Yttranden

Kommunrevisionens ordförande Lars Elinderson (M) redogör för
revisionsberättelsen.

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga nämnder + revisionsberättelsen + revisionsrapporten
Kommunrevisionen
Magnus Fleischer, ekonomichef
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§ 34 Dnr 2019/00034 042

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2018

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att resultaträkning, balansräkning och
kassaflödesanalys för Falköpings kommun för år 2018 fastställs.

2 Av 2018 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till
kommunens resultatutjämningsreserv.

3 Redovisningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB,
läggs till handlingarna.

Reservat ion

Camilla Funke (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för Falköpings
kommun år 2018. Som bilaga till koncernredovisningen ingår årsredo-
visningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB. Falköpings
kommun uppvisar ett positivt resultat för år 2018 på 18,5 miljoner kronor
(år 2017: 100,4 miljoner kronor).

Kommunens bolag redovisar också ett positivt resultat, 21,3 miljoner kronor.
Koncernens resultat blev således 39,8 miljoner kronor för år 2018 (år 2017:
114,0 miljoner kronor).

Investeringarna uppgick under 2018 till 313,7 miljoner kronor (år 2017:
277,6 miljoner kronor)

För att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska
resultatet över tid uppgå till det högsta av 2 procent av skatter och generella
statsbidrag, alternativt låneskulden delat på 25 år. Detta innebär för år 2018
ett resultatkrav på 39,2 miljoner kronor. Årets resultat på 18,5 miljoner
kronor var 20,7 miljoner kronor lägre än resultatkravet för det enskilda året.
Resultatet ska dock ses över tid, 10 år. Genomsnittligt resultat de senaste tio
åren för Falköpings kommun är 47,5 miljoner kronor. Detta gör att det
finansiella resultatkravet för god ekonomisk hushållning sett över tid är
uppnått.

Vid analysen av budgetavvikelser på nämndsnivå är det viktigt att notera att
de relativt stora avvikelserna mellan nämnderna. Barn och utbildnings-
nämnden visar ett underskott på 7,7 miljoner kronor medan socialnämnden
har ett överskott på 26,0 miljoner kronor för år 2018. Kommunstyrelsen
visar ett överskott på 16,4 miljoner kronor. Dock var här 12,0 miljoner
kronor avsett för oförutsedda händelser, vilket resursmässigt inte använts.

Justerarnas signaturer
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Den sammanlagda avvikelsen för nämnderna jämfört med budget visar en
positiv avvikelse på 41,9 miljoner kronor. Motsvarande avvikelse för
skatteintäkter och generella statsbidrag är en negativ avvikelse på
27,6 miljoner kronor. De för högt budgeterade skatteintäkterna och generella
statsbidrag beror på att kommunen inte haft den beräknade befolknings-
ökningen samt sänkta generella statsbidrag baserat på andelen av flykting-
mottagandet. Det är viktigt att ha med sig denna analys i kommande
budgetarbetet och resursfördelningen till nämnderna.

I driftsredovisningens sammanställning av centrala poster bör uppmärk-
sammas att det finns relativt stora budgetavvikelser vilket ska beaktas vid
analysen av kommunens resultat. Den enskilt största posten, avsättning
deponier (36,5 miljoner kronor) avser kostnader för sluttäckning av avfalls-
anläggningar. Denna post borde inte vara hänförlig till 2018 års resultat utan
avsättningen borde varit kostnadsförd under tidigare år (2012). Vidare finns
andra poster som är av tillfällig karaktär, varav den enskilt största avser en
försäkringsersättning som utfallit under år 2018 med 15,0 miljoner kronor.
Vidare kan noteras att här finns reavinster på 17,0 miljoner kronor och
reaförluster på 1,9 miljoner kronor. Huvuddelen är att hänföra till försäljning
av mark- och exploateringsfastigheter. Sammantaget innebär dessa poster att
"resultat att utvärdera" för år 2018 är något bättre än vad resultatet i resultat-
räkningen och balanskravsresultatet utvisar.

Av 2018 års budget på 556,6 miljoner kronor investerades 313,7 miljoner
kronor under år 2018. Självfinansieringsgraden blev betydligt lägre än år
2017 och ligger för år 2018 på 39,0 procent (år 2017: 70,7 procent). Orsaken
är en mycket högre investeringstakt än år 2017, och att resultatet var lägre
för år 2018 än år 2017.

Falköpings kommun har fyra mål i kommunens flerårsplan för att nå
visionen om det goda livet. De fyra målen är följande: ett socialt hållbart
Falköping, ett attraktivare Falköping, skapa förutsättningar för ett näringsliv
som utvecklas och kvalitén inom verksamheten ska öka.

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

Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 mars 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 51/2019. Kommunstyrelsen
föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att resultat-
räkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Falköpings kommun för
år 2018 fastställs.

Justerarna 'ignaturer
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2 Av 2018 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till
kommunens resultatutjämningsreserv.

3 Redovisningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB,
läggs till handlingarna.

Yrkanden

Karola Svensson (C), Dan Hovskär (KD), Johanna Svensson (S), Wanja
Wallemyr (C), Susanne Larsson (S), Ingvor Bergman (S), Henne Hagberg
(S), Erik Kyrkander (V), Dan Gabrielsson (S) och Ed Kahrs (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.

Camilla Funke (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag under
förutsättning att årsredovisningen kompletteras med en redovisning och
analys av den senaste siffran för koldioxidutsläpp per invånare.

Dan Gabrielsson (S) yrkar avslag på Camilla Funkes (MP) tilläggsyrkande.

Yttranden

Adam Johansson (M) och Annika Carp (L) yttrar sig.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag på Camilla
Funkes (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat
att avslå yrkandet.

Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

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

Justerarrignaturer
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§ 35 Dnr 2019/00180 042

Prövning av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns
kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret
2018

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2018.

2 Kommunfullmäktige beviljar byggnadsnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

3 Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

4 Kommunfullmäktige beviljar kompetens- och arbetslivsnämnden
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

5 Kommunfullmäktige beviljar krisledningsnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

6 Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

7 Kommunfullmäktige beviljar nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

8 Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

9 Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

10 Kommunfullmäktige beviljar valnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

11 Kommunfullmäktige beviljar överförmyndaren ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

Deltar ej  i beslutet

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

Följande tjänstgörande ledamöter anmäler jäv vid följande beslutspunkter.

Justerarnas si aturer

------,,,,
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Bar n- och utbildningsnämnden
Ingvor Bergman (S), Ed Kahrs (M), Adam Johansson (M), Jonas Larsson
(SD), Angela Joelsson (KD), Kelesh Hussein (S), Morgan Billman (M),
Hanna Nord (S), Fredy Neiiman (S), Elisabeth Klang (V), Maria Jern (L),
Lovisa Wermerholm (C) och Anna -Bella Nordh Fahlqvist (S).

Byggnadsnämnden
Dan Hovskär (KD), Roger Lundberg (S), Sonja Eriksson (SD), Göte
Andersson (C), Maria Bruckshaw (KD) och Sture Olsson (M).

Kommunstyr elsen
Dan Gabrielsson (S), Karola Svensson (C), Adam Johansson (M), Johanna
Johansson (SD), Ingvor Bergman (S), Dan Hovskär (KD), Christopher
Miinch (SD), Johanna Svensson (S), Annika Carp (L), Ed Kahrs (M), Niclas
Fällström (C), Erik Kyrkander (V), Anders Winlöf (M), Susanne Larsson
(S), Jonas Larsson (SD), Niclas Hillestrand (S), Roger Lundberg (S),
Camilla Funke (MP), Marita Ljus (SD), Kelesh Hussein (S), Morgan
Billman (M), Henric Hagberg (S), Ingrid A. Jarlsson (M), Wanja Wallemyr
(C) och Sture Olsson (M).

Kompetens- och ar betslivsnämnden
Niclas Hillestrand (S), Lina Ahl (S) och Hel&ie Svensson (S).

Kr isledningsnänmden
Dan Hovskär (KD), Johanna Johansson (SD), Christopher Miinch (SD),
Adam Johansson (M), Karola Svensson (C), Dan Gabrielsson (S), Jonas
Larsson (SD) och Marita Ljus (SD).

Kultur - och fr it idsnämnden
Henric Hagberg (S), Matti Qvist (SD) och Milada Wurm (SD).

Nämnden för  samhällsskydd meller sta Skar abor g
Dan Hovskär (KD), Maria Jern (L) och Kelesh Hussein (S).

Socialnämnden
Susanne Larsson (S), Sture Olsson (M), Maria Jern (L), Elias Assio (M),
Ingrid A. Jansson (M), Michael Kristiansson (KD), Lisbeth Ek (S),
Christiane Uhle (C), Iowan Hedendahl (V) och Marita Ljus (SD).

Tekniska nämnden
Christopher Miinch (SD), Johanna Svensson (S), Christina Jormus (M) och
Wanja Wallemyr (C).

Justerarnas signaturer \..)\ j\----
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Valnämnden
Johanna Johansson (SD), Susanne Larsson (S), Fredy Neiman (S),
Christopher Miinch (SD), Lisbeth Ek (S), Anders Winlöf (M) och Hanna
Nord (S).

Bakgrund

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

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

Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska revisionsberättelsen
innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte.
I revisionsberättelse för år 2018 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker
att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
övriga nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

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

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
tillstyrks. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 37 bereder presidiet
frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Kommunrevisionen har i revisionsberättelsen för år 2018 tillstyrkt att
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga
nämnder. Mot bakgrund av detta föreslår kommunfullmäktiges presidium att
Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder ska beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga nämnder

Justerarnas ' naturer
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§ 36 Dnr 2019/00092 041

Ombudgetering av invester ingar från år 2018 t i l l  år 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar om ombudgeteringar av investeringsmedel
från år 2018 till år 2019 med hundrafemton miljoner sjuhundranittio tusen
kronor (115 790 000 kronor).

Bakgrund

Ombudgetering av investeringsmedel utgår från den investeringsram som
kommunfullmäktige beslutat om för år 2018, men där projekten inte följt den
tidsplanering som funnits. Eftersom investeringsprojekten och dess tidsplan
inte längre synkar med den investeringsramen som kommunfullmäktige
beslutat om för år 2019 behöver en ombudgetering av investeringsmedel från
år 2018 genomföras.

Nämnderna har i samband med deras verksamhetsredovisningar lyft sina
ombudgeteringsbehov 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
2018 innebär att investeringsramen för år 2019 ökar.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen har samlat in och gått igenom nämndernas
önskemål om ombudgetering av investeringsmedel till år 2019. Dessa
sammanfattas i tabellen nedan.

Justerarna ..;gnaturer ,
---/ Protokollsutdraget bestyrks
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FALKOPINGS KOMMUNS
1NVESTERINGSRAM (TER)

Skattefinansierade verksamheter

AV Kf BESLUTAD
INVESTERINGSRAM 2019

OM BUDGETERINGS
ERAN N AM ND

KLF BEDÖMNING AV
FÖRSLAG TILL BESLUT

NY INVESTERINGSRAM 1
TILL AR 2019 -

Barn -och utbildningsnämnden 12 400 850 850 13250

Byggnadsnämnden 0 0 0 0

Kommunstyrelsen 17 000 800 800 17 800

Kompetens -och arbets livs näm nden 800 0 0 800

Kultur- och fritidsnämnden 900 403 400 1 300

Sam hälls s kyids näm nden 2 200 3 024 ' 3 020 5 220

Socialnämnden 4 600 o o 4 600

Tekniska nämnden 448 400 91 626 91 630 540 030

Summa skattefinanslerade verksamheter 486 300 96 703 96 700 583 000

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten & avlopp 30 000 2 900 -660 29 340

VA-kollekfivet 30 000 0 -3560 26 440
Skattekollektivet 0 2 900 2 900 2 900

Biogas 2 000 13 610 13 610 15 610

Summa avgiftsfinansierade verksamheter 32 000 16 510 12 950 44 950

Mark & exploatering

Exploaterings & markinköp 111 400 6 140 6 140 117 540

avgår försäljning -39700 0 0 -39700

Summa Mark & exploatering 71 700 6 140 6 140 77 840

Totalt investerIngsbudget 590 000 1 119 353 115 790 705 790

Barn- och utbildningsnämnden önskar att ombudgetera 850 000 kronor av
nämndens kvarvarande investeringsmedel. Ombudgeteringen kommer främst
användas för inventarier till förskolan Urd som budgeterats till år 2018, men
kommer genomförs först år 2019.

Kommunstyrelsen önskar flytta med investeringsmedel, om 800 000 kronor,
avseende kommunövergripande IT -investeringar. Kommunstyrelsen har
årligen i sin investeringsram ett avsatt belopp för kommunövergripande
IT -investeringar, men då själva investeringarna inte alltid följer kalenderåret
önskar kommunstyrelsen därför flytta med resterande investeringsmedel,
som inte användes år 2018, till år 2019.

Kultur och fritidsnämnden önskar flytta med kvarvarande investeringsmedel
om 403 000 kronor från år 2018 till år 2019. Investeringsmedlen kommer
främst att användas till ökad information och tillgänglighet av nämndens
verksamheter.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg önskar ombudgetera
kvarvarande investeringsmedel för år 2018 med 3 024 000 kronor, detta för
att täcka behov att byta ut samtliga höjdbilar under en kommande
femårsperiod.

Tekniska nämnden har önskat ombudgetera 91 626 000 kronor för den
skattefinansierade delen. Tekniska nämnden har i sin verksamhets-
redovisning en mer detaljerad information om respektive verksamhets-
områdes ombudgeteringar av investeringsmedel. Generellt kan nämnas att
det främst rör sig om ombudgeteringar av investeringsmedel kopplade till
projekt som ligger över flera år och där projekten blivit tidsförskjutna.

Justerarnas «gnaturer
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Tekniska nämnden önskar även ombudgetera investeringsmedel inom posten
"Vatten och avlopp" (VA) med 2 900 000 kronor, för VA -projekt inom
Marjarp.

VA -investeringarna för år 2018 var på totalt 42 168 000 kronor vilket är
668 000 kronor mer än den beslutade investeringsramen på 41 500 000
kronor. Kommunledningsförvaltningens bedömning av tekniska nämndens
önskemål är att ombudgetering av investeringsmedel kopplade till mark och
exploateringsprojekt inom Marjarp om 2 900 000 kronor kan ombudgeteras,
då de tillhör ett specifikt projekt. Vid ett kommunfullmäktigebeslut att
ombudgetera dessa 2 900 000 kronor, innebär detta att VA -investeringar för
år 2018 redovisar ett överdrag om 3 568 000 kronor jämfört med budget.

VA:s årliga investeringsbudget om 30 miljoner kronor är beslutad utifrån en
reinvesteringsnivå om 1 procent per år. Falköpings kommun har tidigare
ombudgeterat kvarvarande investeringsmedel till kommande år, däremot har
detta inte alltid varit fallet när budgeten överskridits. Eftersom det inte finns
någon investeringsbudget på projektnivå är det svårt att utifrån inkomna
underlag avgöra vad överdraget för år 2018 beror på. Vid en budgetteknik
med årlig investeringsnivå, istället för ett bestämt investeringsbelopp kopplat
till ett specifikt projekt, bör ett års överskridande av investeringsram därför
följas med ett år med lägre investeringsram. Detta för att nå en investerings-
nivå om 30 miljoner kronor per år över tid. Kommunledningsförvaltningens
bedömning är att överdraget på 3 560 000 kronor under år 2018 bör flyttas
med till år 2019.

Tekniska nämnden önskar ombudgetera investeringsmedel inom posten
"Biogas" med 13 611 000 kronor. Kvarvarande investeringsmedel för år
2018 var 11 067 000 kronor, men verksamheten har under år 2018 även
tilldelats medel från Klimatklivet avseende investeringar i rötkammarvolym,
dessa bör därför även flyttas med till år 2019.

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.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 8 mars 2019, har utarbetats av ekonom
Christoffer Eriksson. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under §
52/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder
Magnus Fleischer, ekonomichef
Christoffer Eriksson, ekonom
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§ 37 Dnr 2019/00093 041

Budgetramförändring för drifts- och
investeringsbudget år 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige godkänner budgetramförändring för 2019 års
driftsbudget samt förändringen av investeringsbudgeten med elvamiljoner
sexhundra tusen kronor (11 600 000 kronor).

Bakgrund

Falköpings kommuns budgetramar för drift- och investeringsbudget år 2019
beslutades av kommunfullmäktige den 26 november 2018 i ärendet
"Flerårsplan 2019-2021". Under vintern när nämnderna, utifrån de beslutade
budgetramarna, arbetade fram verksamhetsplaner för respektive nämnd
framkom några mindre avvikelser kopplat till budgetarbetet för år 2019.
Eftersom det endast är kommunfullmäktige som har rätt att förändra
nämndernas totala budgetramar behöver därför ett ärende lyftas till
kommunfullmäktige som justerar de avvikelser som uppdagats.

I ärendet kommer även en justering av kapitalkostnaderna för år 2018 att
genomföras. Kommunstyrelsen har i vanliga fall delegation på att omfördela
dessa, men när ärendet om budgetramförändringar ändå behöver till
kommunfullmäktige ingår detta i underlaget.

I tjänsteutlåtandet har ekonomen utgått ifrån att kommunfullmäktige beslutar
enligt det förslag som finns till beslut i ärendet "Ombudgetering av
investeringsmedel från år 2018 till år 2019" (diarienummer 2019/92 041).
Om kommunfullmäktige beslutar annorlunda kan detta ha inverkan på de
ingångsvärden som presenteras i tabeller och text nedan.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt de inkomna frågorna kring
2019 års budgetsiffror och sammanställt de budgetramförändringar som
skulle varit med i "Flerårsplan 2019-2021" i tabeller och text nedan.

Justerarn signaturer P rotokollsutdraget bestyrks
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FALKÖPINGS KOMMUNS
INVESTERINGSRAM (TSR)

Skattef inans ierade v erksamheter

.

INVESTERINGSRAM 2019 SMÅ, 9 ,,A".-VL of "ZatTD.g4

FLERÅRS'PLAN '

..NY INTVIELSLTERINGSRAM
AR 2019

Barn- och utbildningsnämnden 13 250 o 13 250

Byggnadsnämnden 0 0

0

0

17 800Kommunstyrelsen 17 800

Kompetens- och arbetslivsnämnden 800 o 800

Kultur -och fritidsnämnden 1 300 o 1 300

Sam hällsskyddsnäm nden 5 220 0 5 220

Socialnämnden 4 600 11 600 16 200

Tekniska nämnden 540 030 ' 0 540 030

Summa skattefinansierade verksamheter 583 000 11 600 594 600

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten & aviopp 29 340 0 29 340

VA -kollektivet 26 440 0 26 440

Skattekollektivet 2 900 0 2 900

Biogas 15 610 0 15 610

Summa avgiftsfinansierade verksamheter 44 950 0 44 950

Mark & exploatering

Exploaterings & markinköp 117 540 0 117 540

a \går försäljning -39 700 0 -39 700

Summa Mark & exploatering 77 840 0 77 840

Totalt investeringsbudget 705 790 11 600 717 390

I flerårsplanen för år 2019-2021 finns inga investeringsmedel med i social-
nämndens ram för inventarier till nya demenscentrum samt boendet på
Dotorpsgatan 7, då dessa investeringar i budgetarbetet hamnat på år 2020.
Investeringarna behöver därför flyttas till år 2019. Eftersom det inte avser
några nya projekt, får detta bara mindre påverkan på Falköpings kommuns
ekonomi, då investeringen endast tidigareläggs, och innebär ingen justering i
investeringsnivå.

Dr iftsbudget
I december år 2018 aktiverades de investeringar som var fårdigställda under
år 2018. Detta innebär att de nu börjar skrivas av och får en kostnads-
påverkan under tillgångens livslängd. I samband med detta ska en justering
av nämndernas kapitalkostnader genomföras. Kommunledningsförvaltningen
har sammanställt kapitalkostnaderna mellan den 31 december 2017 och den
31 december 2018 och gör justeringar per nämnd utifrån utfallet. Under år
2019 kommer antalet aktiveringstillfållen av investeringar utökas vilket gör
att justeringar av kapitalkostnader kommer göras fler gånger, men dessa kan
kommunstyrelsen ändra genom den delegation kommunfullmäktige givit
kommunstyrelsen.

I samband med att tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden
arbetade fram sina verksamhetsplaner framkom att en budgetförändring
mellan nämnderna fått fel tecken. Denna budgetpost om 0,5 miljoner kronor

Justerarn signaturer ..---
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behöver justeras mellan nämnderna eftersom detta annars kommer att
påverka deras verksamhetsplaner.

1 kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2018, § 83, om driftsram- och
investeringsbudgetsförflyttning, gjordes en justering mellan barn- och
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden avseende kultur-
utvecklare. Denna budgetramförändring avsåg endast nio månader och
skulle i budgetarbetet inför år 2019 justeras med ytterligare tre månader,
0,1 miljoner kronor, vilket inte kom med i underlaget till flerårsplanen.

Kompetens- och arbetslivsnämnden fick i budgetarbetet uppskattad
kompensation för lärarnas löneöversyn år 2018, eftersom löneöversynen inte
var färdig när flerårsplanen antogs. När löneöversynen år 2018 var avslutad
gjordes en avräkning där det framkom att nämnden blivit överkompenserad
med 0,2 miljoner kronor. Dessa driftsmedel behöver därför justeras tillbaka
till den centrala potten för årets löneöversyn.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har ingått ett nytt sam-
verkansavtal vilket kommer att minska Falköpings kommuns kostnadsandel
med cirka 0,9 miljoner kronor för år 2019. I samband med nämndens arbete
med verksamhetsplan framkom även att det blivit ett räknefel i kompensa-
tionen av kapitalkostnader under år 2018 vilket påverkar nämndens budget-
ram negativt med 0,9 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningens
förslag är här att kvitta dessa två belopp mot varandra, i och med denna
kvittning inte innebära någon resultatpåverkan för Falköpings kommun för
år 2019.

Justerarnas s' naturer
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ttlaSISER=11 HU0030T KF
JUSTE.RINGS SM S,

KAPITALKOST- INTÄKTER, KULTURSAM. FORSTALÄRA SAM VERKANS- NY BUDGETRAM
RADER 2019 IN OCH (FN BUS OCH MEN SE RAY 2019 AVTAL OCH 2019

KAPITALKOST

Barn- och utbildningsnämnden 603 300 0 -100 1303200

Byggnadsnämnden 1 800 0 1 800 -
Kommunstyrelsen
Kompetens- och arbetskenämnden

104 400 -100 104 300 '
53 300 o -200 53 100

Kultur- och fritidsnämnden 40 300 o 500 100 40 900 '
Sam hällsskydd mellersta Skaraborg 30 600 o o 30 600
Socialnämnden

.
759 900 r 0 r o o o r

750 900 .

Äldreomsorg o funktionshinder 602 200 0 002 200

IFO 157 700 0 157 700

Tekniska nämnden 374 200 1 600 -500 375 300

Korn munreyisionen 1 300 o 1300

Valnämnden 900 o
_

900

Summa nämnder P 1970 000 1 1 500 0 0 .200 0 1971 300

Cent ralt

Pensioner och lönebikostnader 24 800 24 800

Semestedöneskuld, ob-tlg, timlöner m.m o
Löneutrymme

Förändring av semesterlöneskuld

Moms omsorgsboende

36 100

-3000

200 36 300

-3000

-5 000 1 -5000

Bidrag till statlig infrastruldur (820) 7 000 7 000

Summa centralt 59 900 0 1 L L 0 200 o 60 100

SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAllAHE 2 029 900 , 1 500 O I 2 031 400

Taxefinansierad verksamhet
Vatten och avlopp
Biogas

SUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

-07
300
300 1 0 1

300

TOTALT 1 2 030 200 I 1 500 0 I 0

300

O t 2 031 700

Fina nse n
Avskrivningar -110 000 -110 000
Återföring av kapitalkostnader 138 300 1 500 0 139 800
Skatteintäkter 1 429 700 1 429 700
Generella statsbidrag 597 400 597 400
Finansiella intäkter 7 000 7 000
Finansiella kostnader -13 000 -13000
Finansiering ayombudgetehnga a RUR o o

Resu ltat L 1920i 0 eL 0 0 19 200

Finansier ing

Budgetramförändringar i drifts- och investeringsramar kommer ha små
konsekvenser på Falköpings kommuns ekonomi. Främst handlar det om
budgetomföringar mellan nämnder och centrala poster samt mindre
justeringar av investeringsramen.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 11 mars 2019, har utarbetats av ekonom
Christoffer Eriksson.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 53/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder
Magnus Fleischer, ekonomichef
Christoffer Eriksson, ekonom

Justerarnas ' naturerf i g Protokollsutdraget bestyrks
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§ 38 Dnr 2019/00070 106

Skaraborgs kommunalförbunds arbetssätt och
organisation

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag på nytt arbetssätt och
organisation för Skaraborgs kommunalförbund.

Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund har både förbundsfullmäktige och förbunds-
styrelse, med varsitt presidium, samt fyra beredningar och ett tillväxtutskott.
Förbundsdirektören för kommunalförbundet fick hösten 2018 i uppdrag av
förbundsfullmäktige att se över arbetssätt och organisation i förbundet, samt
att återkomma med förslag.

Förbundsdirektören har bland annat sett över verksamheten och identifierat
områden och arbetssätt som kan förändras för att frigöra tid till frågorna som
ligger i förbundets basuppdrag, samt för att åtgärda behovet av mer stringent
styrning och ledning. Att genomföra detta ligger i förbundsdirektörens
uppdrag och verkställighet. Häri ligger till exempel att rekrytera en ansvarig
för projektverksamheten.

För att skapa ökad tydlighet i styrning och ledning, samt hur kommunal-
förbundet arbetar och är organiserat föreslås även att förbundsstyrelse och
förbundsfullmäktige ersätts med en direktion, i likhet med hur Sjuhärads och
Fyrbodals kommunalförbund organiserat sig. Direktionen tar även över
beredningarnas frågor, vilket betyder att direktionens möten förlängs.

Sammantaget innebär förslaget att förbundets organisation blir enklare, med
tydligare ansvar och roller mellan politik och tjänstepersoner, samt i hur
förbundet arbetar med sina uppdrag åt medlemskommunerna. Med tydligare
organisation och arbetssätt ska det bli enklare att kommunicera vad
förbundet är och både hur politik och förvaltning arbetar.

Om det upprättare förslaget godkänns krävs som följdbeslut att en revidering
av förbundsordningen görs.

Förbundsfullmäktige beslutade den 25 januari 2019 att rekommendera
medlemskommunerna att i sina respektive fullmäktigen besluta om att
godkänna upprättat förslag på nytt arbetssätt och organisation för Skaraborgs
kommunalförbund.

Justerarnas-s) naturer
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Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
upprättat förslag på nytt arbetssätt och organisation för Skaraborgs
kommunalförbund.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 11 mars 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 55/2019.

Yttranden

Johanna Johansson (SD) yttrar sig.

Paragrafen sk ickas t i l l
Skaraborgs kommunalförbund
Linda Karelid, kanslichef

Justerarnas signaturer
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§ 39 Dnr 2018/00510 106

Ändring av Skaraborgs kommunalförbunds
förbundsordning

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige fastställer Skaraborgs kommunalförbunds förslag
på ny förbundsordning under förutsättning att kommunalförbundet vid
nästa revidering anger samtliga punkter i 9 kap. 6 § kommunallagen
(SFS 2017:725) samt gör de redaktionella justeringar som uppmärk-
sammats.

Bakgrund

Organisation och arbetssätt för Skaraborgs kommunalförbund har setts över
och föreslås förändras för att kunna åstadkomma tydlighet i ansvar, roller,
styrning och ledning. För att kunna genomföra de föreslagna förändringarna
krävs ändring av förbundsordningen.

I gällande förbundsordning, antagen av förbundsfullmäktige i september
2017, framgår av § 23 att ändring av förbundsordningen ska antas av
förbundets fullmäktige och fastställas av fullmäktige i samtliga
medlemskommuner.

Förbundsfullmäktige för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den
25 januari 2019, att rekommendera medlemskommunerna att i sina
respektive fullmäktigen besluta om att fastställa ny förbundsordning.

Förvaltn ingens bedömning

I 9 kap. 6 § i kommunallagen punkt 1-18 anges vad en förbundsordning ska
innehålla. Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning saknas följande
information; punkten 7 om det för beslut ska krävas kvalificerad majoritet i
församlingen och för vilka ärenden detta ska gälla och punkten 14 om
allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett
sammanträde och i så fall förutsättningarna för detta.

Förvaltningen har även uppmärksammat följande.

• I § 7 om val av revisorer saknas information om hur revisionen utses.

• I § 8 första punkten bör "förbundsstyrelsen" bytas ut mot "direktionen".

• I § 18 saknas 3:e vice ordförande.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
fastställa förslag på ny förbundsordning under förutsättning att kommunal-
förbundet vid nästa revidering anger samtliga punkter i 9 kap. 6 § kommunal-

Justerarnas s' aturer
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lagen (SFS 2017:725) samt gör de redaktionella justeringar som
uppmärksammats.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 11 mars 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 56/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Skaraborgs kommunalförbund
Linda Karelid, kanslichef

Justerarnas signaturer ,....-/̂
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§ 40 Dnr 2019/00052 106

Uppsägning av avtal om konsumentrådgivning med
Råd och Rön

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till tekniska nämnden att säga
upp avtalet om konsumentrådgivning med Råd och Rön.

Bakgrund

Falköpings kommun har sedan år 2015 ett avtal om konsumentrådgivning
med Råd och Rön. Dessförinnan skedde konsumentrådgivningen i
kommunal regi.

Avtalet innebär att Råd och Rön ska leverera konsumentrådgivning per
telefon på uppdrag av Falköpings kommun. Tekniska nämnden har behandlat
ärendet den 21 januari 2019, § 10, och föreslår att avtalet ska sägas upp.

Kommunen har enligt socialtjänstlagen en skyldighet att erbjuda budget- och
skuldrådgivning, vilket socialnämnden ansvarar för i Falköpings kommun.
Kommunen har dock inte någon motsvarande skyldighet att erbjuda
konsumentvägledning.

Förvaltn ingens bedömning

År 2001 begärde socialnämnden att få lägga ner konsumentrådgivningen på
grund av besparingskrav. Kommunfullmäktige beslutade den 26 november
2001, § 108, att Falköpings kommun skulle behålla sin service med
konsumentrådgivning, men med motsvarande 50 procent av en tjänst.

Eftersom kommunfullmäktige tidigare har hanterat frågan kan ärendet om
konsumentrådgivning bedömas vara av principiellt art och bör därför lyftas
till kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att uppdra till tekniska nämnden att säga upp
avtalet om konsumentrådgivning med Råd och Rön.

Finansier ing

Förslaget innebär en besparing om 240 000 kronor per år för Falköpings
kommun.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 8 mars 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 58/2019.

Justerarnas si aturer Protokollsutdraget bestyrks
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Yttranden

Pema Malmgren (M) och Elias Assio (M) yttrar sig.

Paragrafen skickas t i l l
Tekniska nämnden
Linda Karelid, kanslichef

J usterarnas s naturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 41 Dnr 2019/00105 392

Utökad finansiering av investering i rötkammare vid
biogasanläggningen Hulesjön

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för en ny
rötkammare vid biogasanläggningen Hulesjön med 3 900 000 kronor som
läggs i investeringsramen för år 2020. Den totala investeringen uppgår till
29 738 000 kronor, varav kommunen finansierar 18 786 000 kronor och
bidrag från Klimatklivet 10 952 000 kronor.

Reservat ion

Samtliga tjänstgörande ledamöter i Moderaternas och Sverigedemokraternas
kommunfullmäktigegrupper reserverar sig mot beslutet till förmån för
Adam Johanssons (M), med fleras, yrkande.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2017, § 110, om en investering
i en ny rötkammare vid biogasanläggningen Hulesjön. I bakgrunden till
beslutet står följande.

"I Falköpings kommuns vision för biogasutvecklingen står följande:

"Visionen för Falköpings kommun är att skapa ett hållbart samhälle med
ett uthålligt och robust energisystem. Biogasen har en viktig roll i energi-
systemet. Den är lokalt producerad och en förnybar energibärare där sam-
verkan mellan stad och land ger effektivitet och skalfördelar. Biogassystemet
skapar ett kretslopp av näringsämnen och bidrar till långsiktigt lönsam
utveckling av näringslivet inom den gröna näringen. Falköping ska bli en
exportör av biogas och driva utvecklingen framåt i Västsverige."

Samhällsnyttorna från lokal biogasproduktion är många. Bland annat skapas
fler arbetstillfållen och landsbygden hålls levande. Det ökar Falköpings
värde som miljökommun samt bidrar till många studiebesök. Ytterligare
samhällsnyttor är bland annat minskat kväveläckage från jordbruket,
minskade partikelutsläpp och framförallt minskade utsläpp av växthusgaser.
Biogasen är idag det mest miljövänliga fordonsbränslet som finns på
marknaden. Produktionen och användningen av biogas påverkar netto-
utsläppet av växthusgaser på tre sätt. Det mest uppenbara är att biogas kan
användas till att ersätta fossila bränslen i transportsektorn och process-
industrin. Det andra är att rötning av organiskt avfall i en biogasanläggning
fångar upp växthusgaserna metan och lustgas så att det inte läcker ut i
atmosfären. Det tredje är att restprodukten, biogödsel eller rötresten, kan
ersätta användningen av handelsgödsel i jordbruket.

Justerarnas signaturer ,---7 Protokollsutdraget bestyrks
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Falköpings kommun sorterar sedan cirka 20 år ut matavfall för biogas-
produktion. Idag ingår Falköpings kommun i ett kommunalförbund för
avfallshantering, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), där nio kommuner
samverkar. Målet för AÖS är att nå det nationella miljökvalitetsmålet om att
sortera matavfall vilket innebär en ökning av mängden insamlat matavfall
från 2 000 ton till 7 000 ton årligen. Falköpings kommuns biogasanläggning
behandlar det matavfall som samlas in idag och producerar biogas.

Allt fler kommuner, även utanför AÖS område, startar utsortering av mat-
avfall och vill leverera sitt matavfall till biogasanläggningen i Falköping.
Kapacitet finns för att ta emot detta matavfall när det kommer till mottagning
och förbehandling. Den begränsande delen i biogassystemet idag är röt-
kammarvolymen. Omständigheterna för behandlingen av slurry, förbehandlat
matavfall, har förändrats sedan beslut om investering i förbehandling gjordes.
Det ansågs innan vara möjligt med leveranser av slurry till andra anlägg-
ningar, men idag är dessa möjligheter begränsade. Dessutom finns det idag
möjlighet att få statliga bidrag för byggnation av rötkammare. Detta gör det
möjligt att göra en lönsam investering i en ny rötkammare, vilket löser dagens
begränsning i biogassystemet."

Förvaltn ingens bedömning

När de insamlade mängderna utsorterat matavfall ökar måste kapaciteten
öka på biogasanläggningen vid Hulesjön. En förstudie har gjorts och ut-
byggnaden är beslutad att ske i följande tre steg.

1. Utbyggnad av mottagningshall. Genomförd till en kostnad av
8 miljoner kronor.

2. Utbyggnad av förbehandlingsanläggning. Byggs under år 2017, med
en kostnad kalkylerad till cirka 13 miljoner kronor, varav statligt
bidrag genom Klimatklivet maximalt 3,9 miljoner kronor.

3. Utökning av rötningskapacitet för att kunna utnyttja allt tillgängligt
substrat på anläggningen. Föremål för detta beslut. Det krävs en
rötkammare på cirka 2 000 kubikmeter och med detaljprojektering
gjord och klimatklivet bidrag beviljat ger det en total investering på
29 738 000 kronor, varav 37 procent finansieras av klimatklivet. Av
kommunens investering på 18,8 miljoner kronor så är 14,9 miljoner
kronor redan budgeterade i 2019 års budget och 3,9 miljoner kronor
krävs i budget för år 2020 för att göra investeringen. Detta med
förbehåll att kommunfullmäktige beslutar om att ombudgetera de
enligt tekniska nämnden föreslagna medlen från 2018.

Nuvarande rötkamrar vid Hulesjön i Falköping är maximerade med avseende
på organisk belastning. Planerad ökning av mottaget matavfall är från dagens
4 500 ton per år till 8 000 ton per år, vilket även inkluderar matavfall från
kommuner som inte ingår i AÖS.

Justerarnas sigaUrer ‘ .\.--'" Protokollsutdraget bestyrks
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Falköpings kommun har byggt en ny förbehandlingsanläggning med kapacitet
för att klara 8 000 ton matavfall per år. Biogasanläggningen i Falköping kan
inte ta hand om allt detta på grund av begränsad rötkammarvolym. Under
detaljprojekteringen har systemet analyserats och rötkammaren kompletterats
med en efterrötkammare för att få ett mer energieffektivt system där värmen
kan återvinnas och biogasen istället för att användas till uppvärmning kan
säljas och uppgraderas. Detta tillsammans med den rådande hög konjunkturer
ger att investeringskostnaden blir högre än beräknat i tidigare beslutsunderlag
(där beslutet löd att maximalt investera 15 miljoner kronor i en ny
rötkammare).

Utifrån ett lönsamhetsperspektiv kommer den ökade kapitalkostnaden från
investeringen täckas av ökade intäkter i form av att mängden matavfall som
anläggningen kan behandla ökar och att mängden försåld biogas ökar.

Biogasproduktion kommer att öka från dagens 4,5 gigawattimmar (GWh) till
10,5 GWh räknat som uppgraderad gas. En ökning på cirka 6 GWh.
Miljönyttan blir då 530 000 kr/GWh x 6 = 3 180 000 kronor per år. (Till
underlag för denna beräkning ligger Energimyndighetens rapport:
Samhällsekonomiska värden av olika miljöeffekter vid ett ökat utnyttjande av
biogas, Brännlund et.al.)

Finansier ing

Investeringen i en ny rötkammare ska finansieras inom befintlig investerings-
budget för biogasverksamheten med 14 904 000 kronor samt inom
kommande investeringsbudget för biogasverksamheten för år 2020 med
3 882 000 kronor tillsammans med beviljade statliga medel från Klimatklivet
på 10 952 000 kronor.

Tidigare har budget erhållits med 12 000 000 kronor samt överskjutande
medel från tidigare år med 2 904 000 kronor. Bidrag från Klimatklivet som
erhållits för tidigare projekt bidrar med 2 544 000 kronor, bidrag för
rötkammarprojekt med 6 750 000 kronor och bidrag för efterrötkammare
med 1 658 000 kronor.

Då investeringen går utöver beslutad investeringsram ska frågan behandlas
av kommunfullmäktige

Tjänstutlåtandet, daterat den 12 mars 2019, har utarbetats av chefen hållbar
utveckling Ida Kyrkander och VA -chef Stig Säll.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 60/2019. Kommunstyrelsen
föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka
investeringsbudgeten för en ny rötkammare vid biogasanläggningen
Hulesjön med 3 900 000 kronor som läggs i investeringsramen för år
2020. Den totala investeringen uppgår till 29 738 000 kronor, varav

Justerarnas ' aturer Protokollsutdraget bestyrks
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kommunen finansierar 18 786 000 kronor och bidrag från Klimatklivet
10 952 000 kronor.

Yrkanden

Adam Johansson (M), Christopher Miinch (SD) och Ed Kahrs (M) yrkar
avslag på kommunstyrelsens förslag.

Erik Kyrkander (V), Karola Svensson (C) och Anders Blom (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Yttranden

Dan Gabrielsson (S) och Wanja Wallemyr (C) yttrar sig.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive
Adam Johanssons (M), med fleras, yrkande och finner att
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Paragrafen sk ickas t i l l
Stig Säll, VA -chef
Ida Helander, chef hållbar utveckling

Justerarnas signaturer :-----
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§42 Dnr 2019/00091 101

Redovisning av obesvarade motioner april 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av obesvarade motioner
läggs till handlingarna.

Bakgrund

Av 5 kapitlet 35 § i kommunallagen framgår följande. "En motion eller ett
medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad
som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma
tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från
vidare handläggning."

Av sista stycket i 31 § i kommunfullmäktiges arbetsordning, KFS 2015:19,
står det att om det finns motioner som inte har beretts färdigt inom ett år ska
de redovisas av kommunstyrelsen på kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och i oktober.

Förvaltn ingens bedömning

Vid avstämningen inför redovisningen till kommunfullmäktiges samman-
träde i april 2019 finns inga motioner som har överskridit beredningstiden
på ett år.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att redovisningen av obesvarade
motioner läggs till handlingarna.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 8 mars 2019, har utarbetats av kommun-
sekreterare Kajsa Björck.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 62/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kajsa Björck, kommunsekreterare

-signaturer
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§43 Dnr 2019/00145 102

Entledigande av Ingvor Arnoldsson (S) från uppdraget
som ledamot i Falköpings Hyresbostäder AB

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Ingvor Arnoldsson (S) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen
för Falköpings Hyresbostäder AB från och med den 1 maj 2019.

2 Ann-Kristin Bergström Svahn (S) väljs till ledamot i styrelsen för
Falköpings Hyresbostäder AB från och med den 1 maj 2019 intill slutet
av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommun-
fullmäktige.

3 Uppdraget som ersättare i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB
lämnas vakant från och med den 1 maj 2019.

Bakgrund

Ingvor Arnoldsson (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB.

Yrkanden

Ingvor Bergman (S) yrkar att Ann-Kristin Bergström Svahn (S), som idag
är ersättare i styrelsen, väljs till ledamot i styrelsen för Falköpings
Hyresbostäder AB, samt att uppdraget som ersättare i styrelsen för
Falköpings Hyresbostäder AB lämnas vakant och tas upp för behandling
vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Ingvor Bergmans (S) yrkande och finner
att kommunfullmäktige har valt Ann-Kristin Bergström Svahn (S) till
ledamot i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB samt att uppdraget som
ersättare i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB lämnas vakant.

Paragrafen sk ickas t i l l
Ingvor Arnoldsson (S)
Ann-Kristin Bergström Svahn (S)
Falköpings Hyresbostäder AB
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör
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§44 Dnr 2019/00027 101

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Kommunful lmäkt iges beslut

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

Anmälningsärenden

1 Kommunfullmäktiges presidiums beslut om sammanträdesarvode för
utbildningar för kommunfullmäktiges förtroendevalda

Justerarna ignaturer
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