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Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga närvarande

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, klockan 18:30-20:10
Ajournering klockan 19:05-20:00

Patrik Björck (S), ordförande Lina Ahl (S)
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice ordf. Wanja Wallemyr (C), §§ 45-54,56-57
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordf. Marita Ljus (SD)
Thomas Svensson (S), tjänstg. ers. Morgan Billman (M)
§§ 45-50,52-57 Kelesh Hussein (S)
Ingvor Arnoldsson (S), tjänstg. ers. § 51
Karola Svensson (C), §§ 45-51,54-57
Adam Johansson (M), §§ 45-51,54-57
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Christopher Monch (SD)
Johan Eriksson (M), tjänstg. ers.
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Larsson (S)
Jonas Larsson (SD), §§ 45-50,52-57
Matti Ovist (SD), tjänstg. ers. § 51
Marie Post (S), tjänstg. ers.
Christina Jormåus (M)
Gary Linnåusson (KD)
Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Rune Lennartsson (C), tjänstg. ers.
Tommy Almgren (SD)
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Roland Wanner (MP), tjänstg. ers.

Ingvor Arnoldsson (S), §§ 45-50,52-57
Kovan Akrawi (S), §§ 45-50,52-57
Inga-Lill Bergsten (S)
Matti Ovist (SD), §§ 45-50,52-57
Frank Wurm (SD)
Arild Svensgam (SD)
Inge Persson (M)

Emil Eståbanez (V)
Debora Josefsson (KD)
Corry Thuresson (S), tjänstg. ers.
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Ingrid A. Jarlsson (M), §§ 45-51,53-57
Henric Hagberg (S)
Hanna Nord (S)
Milada Wurm (SD)
Lovisa Wennerholm (C)
Jonas Karlsson (S), tjänstg. ers.
Gerhard Karlsson (SD)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Elias Assio (M)
Anna -Brita Fransson (L)
Elisabeth Klang (V)
Fredy Neornan (S), §§ 45-50,52-57
Kovan Akrawi (5), tjänstg. ers. § 51
Zahra Igal (C)
Per Magnusson (SD)
Maria Bruckshaw (KD)
Lisbeth Ek (S)

Bengt Lennartsson (C)
Angela Joelsson (KD)
Anna -Sara Ståtenhag (KD)
lowan Hedendahl (V)
Scott Fahlström Schylander (V)
Dag Högrell (L)
Maria Jern (L)

Helån Engström (C)

Sara Cronholm, kommunjurist
Kajsa Björck, kommunsekreterare

Johanna Svensson (S) och Tommy Almgren (SD)

gjg

Pafril( Bjt"?rs
• -1
V ' _ _ \

ohannaS4ensson Tommy -Almgren

Paragrafer §§ 45-57

Organ

Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslaget är uppsatt

Förvaringsplats för protokollet

Underskri f t

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2019-06-05 avseende §§ 45-48,50-57
2019-05-27 avseende § 49

2019-06-05-2019-06-26 avseende §§ 45-48,50-57
2019-05-28-2019-06-18 avseende § 49
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Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2018-2022

Ledamöter
Patrik Björck (S), ordförande
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice ordf.
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordf.
Dan Gabrielsson (S)
Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Christopher Monch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Larsson (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jormåus (M)
Gary Linnåusson (KD)
Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Hans Johansson (C)
Tommy Almgren (SD)
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Camilla Funke (MP)
Lina Ahl (S)
Wanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Morgan Billman (M)
Kelesh Hussein (S)
Emil Eståbanez (V)
Debora Josefsson (KD)
Helåne Svensson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Ingrid A. Jarlsson (M)
Henric Hagberg (S)
Hanna Nord (S)
Milada Wurm (SD)
Lovisa Wennerholm (C)
Alex Bergström (S)
Gerhard Karlsson (SD)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Elias Assio (M)
Anna -Brita Fransson (L)
Elisabeth Klang (V)
Fredy Neornan (S)
Zahra Igal (C)
Per Magnusson (SD)
Maria Bruckshaw (KD)
Lisbeth Ek (S)

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

Gruppledare
Ingvor Bergman (S)
Jonas Larsson (SD)
Anders Winlöf (M)
Karola Svensson (C)
Dan Hovskär (KD)
Erik Kyrkander (V)
Annika Carp (L)
Camilla Funke (MP)
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§ 45 Dnr 2019/00250 350

Motion från Adam Johansson (M) om att avbryta
inventeringen av enskilda avlopp

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige remitterar motionen om att avbryta inventeringen av
enskilda avlopp till kommunstyrelsen för yttrande.

Bakgrund

Adam Johansson (M) har väckt en motion om att avbryta inventeringen av
enskilda avlopp. Av motionen framgår följande.

" Avbr yt inventer ingen av enskilda avlopp
Kommunen genom Miljönämnden Östra Skaraborg har i dag tillsynsansvar
för de enskilda avloppen och genomför sedan ett antal år tillbaka en
inventering av samtliga enskilda avlopp i verksamhetsområdet. Detta i
enlighet med den tolkning som Sverige gjort av EU-direktivet. Tolkningen
har inneburit ett krav på att fosforhalten i enskilda avlopp ska reduceras,
vilket i sin tur lett till stora kostnader för enskilda fastighetsägare. En
investering i nytt enskilt avlopp landar ofta på mellan 50 000-100 000 kr.

Det är självklart att vi ska arbeta för att minska föroreningar och utsläpp,
men det ska ske till en rimlig kostnad och stå i proportion till miljö-
konsekvensen. Inventeringskraven har fått förödande konsekvenser för en
landsbygd som redan i dag tyngs av pålagor i olika former. Många äldre,
med sämre ekonomi, som bor på landsbygden drabbas av stora kostnader
som ett föreläggande innebär. Att låna pengar från banken är i många fall
inte möjligt. Detta får till följd att boende på landsbygden ger upp och i
värsta fall får flytta och sälja fastigheten.

Sedan inventeringarna startat runt om i landet har nya rön framkommit och
forskare hävdar att detta inte alls är åtgärder som rättfärdigar den stora
belastning och ansvar man från kommunernas sida nu lägger på enskilda
fastighetsägare på landsbygden.

I exempelvis Finland han man en annan ordning där det endast är fastigheter
som ligger högst 100m från ett vattendrag, hav eller i ett grundvattenområde
som används eller lämpar sig för vattenförsörjning som ska uppfylla
reningskravet.

Det hårda slag som detta innebär mot landsbygden har i viss mån fått
regeringen att agera och nu se över lagstiftning. I Sollefteå kommun har man
tagit beslutet att avbryta inventeringen av avlopp som inte ligger i områden
där kommunens dricks- och badvatten kan påverkas och innebära en
hälsorisk. Detta i väntan på utfallet av den översyn regeringen genomför.

Justerarnas si iaturer/g,.P1 Protokollsutdraget bestyrks
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Denna väg borde även Falköping ta, det är det enda rätta om vi vill kunna ha
en fortsatt levande landsbygd.

Med anledning av ovanstående yrkar därför Moderaterna:

• att Falköpings kommun ger MÖS i direktiv att avbryta inventeringen
av enskilda avlopp som inte ligger i områden där kommunens dricks-
och badvattnen kan påverkas och innebära en hälsorisk, i väntan på
utfallet av regeringens översyn.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas ' naturer n Protokollsutdraget bestyrks
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§ 46 Dnr 2019/00143 003

Revidering av kommunstyrelsens och tekniska
nämndens reglementen om mark- och
exploateringsinvesteringar

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att i kommunstyrelsens reglemente införa
följande tillägg i § 8.

"Kommunstyrelsen ansvarar för att besluta om mark- och
exploateringsinvesteringar."

2 Kommunfullmäktige beslutar att i tekniska nämndens reglemente införa
följande tillägg i § 4.

"Tekniska nämnden ansvarar för att genomföra kommunstyrelsens beslut
om mark- och exploateringsinvesteringar som omfattar anläggnings- eller
rivningsåtgärder."

3 Revideringarna gäller från och med den 15 juni 2019 och införs i
kommunens författningssamling, punkten 1 införs i KFS 2017:06 och
punkten 2 införs i KFS 2016:09.

Bakgrund

En arbetsgrupp med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen har arbetat med att se över processen för
mark- och exploateringsinvesteringar. Arbetsgruppen har kommit fram till
att det finns ett behov dels av ändrat arbetssätt och dels av att tydligare
dokumentera processen.

Kommunstyrelsen har sedan länge tilldelats budget för att genomföra de
mark- och exploateringsinvesteringar som krävs för att genomföra beslutade
detaljplaner och för att utveckla den strategiska markanvändningen. Det
behöver förtydligas i kommunstyrelsens reglemente att kommunstyrelsen har
fått det uppdraget av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har dock inte
själva möjligheten att rent faktiskt utföra projekten utan de utförs av tekniska
nämndens olika avdelningar, främst VA-, park/gata- och fastighets-
avdelningen. Utförandet behöver också förtydligas i tekniska nämndens
reglemente genom ett tillägg.

Själva processen kommer i korthet gå till så att kommunstyrelsen ansvarar
för investeringarna och har budgeten för investeringarna. Kommunstyrelsen
kommer att fatta beslut om att starta varje projekt om mark- och
exploateringsinvestering var för sig där en tydlig uppdragsbeskrivning ges
till tekniska nämndens avdelningar. Tekniska nämnden kommer därefter att
genomföra uppdraget. Förslaget från kommunledningsförvaltningen är att

Justerarnas ignaturer Protokollsutdraget bestyrks
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kommunstyrelsen vid respektive projekt ger berörda avdelningschefer på
samhällsbyggnadsförvaltningen attesträtt. Uppföljning av projekten
redovisas löpande i samband med tertialuppföljningarna. Fördelen med
denna process är att helheten hålls samman i ett projekt. Mark- och
exploateringsinvesteringar som är av principiell och strategisk art lyfts
precis som tidigare till kommunfullmäktige för beslut.

Förvaltningarna ser ett behov av att arbeta vidare med att dokumentera och
reglera denna process och föra in i de styrdokument som blir aktuella. Detta
planeras att ske till hösten. Samtliga nämnders reglementen planeras även att
ses över under hösten.

Förvaltn ingens bedömning

Förslaget har utarbetats i enlighet med det alternativ som en jurist på
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har förordat.

Förslaget har skickats på remiss till tekniska nämnden. Tekniska nämndens
arbetsutskott beslutade den 10 april, § 29, att lämna förslag på ändring av
tillägget i tekniska nämndens reglemente, vilket kommunlednings-
förvaltningen ställer sig bakom.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige
beslutar att i kommunstyrelsens och tekniska nämndens reglementen införa
tilläggen som redovisas i förslag till beslut ovan. Tilläggen föreslås gälla från
och med den 15 juni 2019 och införs i Falköpings kommuns författnings-
samling, punkten 1 införs i KFS 2017:06 och punkten 2 införs i KFS
2016:09.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 28 mars 2019, har utarbetats av Ida Kyrkander,
chef för hållbar utveckling, Sara Cronholm, kommunjurist, och Alexander
Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 71/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Tekniska nämnden
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Ida Kyrkander, chef för hållbar utveckling
Sara Cronholm, kommunjurist
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig

Justerarnr 'gnaturer,y x5 41 Protokollsutdraget bestyrks
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§47 Dnr 2019/00161 004

Förändring av struktur för dokumenthanteringsplan
och arkivbeskrivning

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att varje nämnd ska upprätta och anta sin
egen dokumenthanteringsplan med tillhörande arkivbeskrivning.

2 Den av kommunfullmäktige antagna dokumenthanteringsplanen fortsätter
gälla i aktuella delar tills dess att den ersatts av respektive nämnds beslut.

Bakgrund

Arkivbildning och gallring av allmänna handlingar inom kommunerna styrs
av arkivlagen. Av arkivlagen framgår det att myndigheters arkiv ska bevaras,
hållas ordnade och vårdade på så sätt att de tillgodoser rätten att ta del av
allmänna handlingar, behovet av information för rättskipning och förvaltning
samt forskningens behov.

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 §) och arkivlagen ska
varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna
handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning.

Dokumenthanteringsplanen är ett dokument som styr hur nämnderna ska
hantera alla sina handlingar, vilket är viktigt utifrån ett demokratiskt
perspektiv då det i slutändan handlar om öppenhet, transparens och
rättssäkerhet.

I dokumenthanteringsplanen står närmare beskrivet vilka handlingar som
finns inom varje verksamhet samt hur dessa ska behandlas, främst om de ska
gallras eller bevaras. Att gallra innebär att handlingen förstörs antingen
direkt eller efter en viss tid, det vill säga vid gallringsfristens utlöpande.

Falköpings kommun har haft en gemensam dokumenthanteringsplan i drygt
sex år. Det finns en samordningsvinst med att ha ett gemensamt regelverk
för dokumenthantering och gallring. En gemensam plan är dock mer
omständlig att revidera, då alla nämnder ska göra sina revideringar och yttra
sig samtidigt.

Det främsta skälet till att kommunledningsförvaltningen nu föreslår att varje
nämnd ska återgå till att upprätta och anta sin egen dokumenthanteringsplan
med tillhörande arkivbeskrivning, är de nya krav som har uppstått i och med
införandet av e -arkiv och kraven som ställs på en ny processbaserad
arkivredovisning, även kallad verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Arbetet med nämndernas dokumenthanteringsplaner ska även fortsättnings-
vis samordnas så att de delar som är förvaltningsövergripande, till exempel

Justerarnas turer
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ekonomi- och personalhandlingar, har en liknande struktur i samtliga
nämnder.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
varje nämnd ska upprätta och anta sin egen dokumenthanteringsplan med
tillhörande arkivbeskrivning.

Nämnderna kommer att anta egna dokumenthanterringsplaner vid olika
tidpunkter. Den övergripande dokumenthanteringsplanen kommer därför
stegvis att ersättas av nämndernas planer. Det innebär att den av kommun-
fullmäktige antagna dokumenthanteringsplanen fortsätter gälla i aktuella
delar till dess att den ersatts av respektive nämnds beslut.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 10 april 2019, har utarbetats av
kommunarkivarie Jörg Siewert.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 72/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga nämnder
Jörg Siewert, kommunarkivarie

J usterarn>sklnaturer
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§ 48 Dnr 2019/00067 055

Taxa för hunddagiset Tassen

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för hunddagiset Tassen.

2 Taxan ska gälla från och med den 1 juni 2019 och tas upp i ny kommunal
författningssamling.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, § 69, att godkänna ett
avtal om verksamhetsövergång från Bruk för alla ekonomisk förening, som
innebar att Falköpings kommun tog över verksamhet och personal från
föreningen.

Genom verksamhetsövergången kom hunddagiset Tassen över till
kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Hunddagiset Tassen erbjuder tillsyn
av hund helgfri måndag —fredag. I januari 2019 hade verksamheten 12 hundar
inskrivna.

Vid verksamhetsövergången gjordes inga förändringar i avtal eller taxa.
Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 6 februari 2019, § 9, att
föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxan.

Avgifter faktureras månadsvis i efterskott. Avräkning görs inte om hunden är
sjuk eller av någon annan anledning inte vistas på Tassen.

Platsavgift 1 000 kronor per månad upp till 8 dagar
Dagavgift från dag 9 150 kronor per dag
Maxtaxa 2 000 kronor per månad.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta
föreslagen taxa för hunddagiset Tassen att gälla från och med den 1 juni 2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 22 mars 2019, har utarbetats av Edvin Ekholm,
chef för hållbar kommunikation.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 74/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Edvin Ekholm, chef för hållbar kommunikation

Justerarnas/ Protokollsutdraget bestyrksyrraturer
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§ 49 Dnr 2019/00079 291

Anslag för om- och tillbyggnad av Vindängens skola

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

Justerarna gibnaturer
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§ 50 Dnr 2019/00085 250

Iordningställande av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2A
del 2

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige ombudgeterar 11,2 miljoner kronor i investerings-
medel för exploatering från projekt Fåraberget etapp 2B år 2020 till
projekt Fåraberget etapp 2A del 2 år 2019 för åtgärder i beslutspunkt 2
i kommunstyrelsens beslut § 78/2019.

2 Kommunfullmäktige fastställer försäljningspriset (köpeskilling) för
småhustomter till tomtkön inom området Fåraberget etapp 2A del 2 till
400 kronor per kvadratmeter tomtyta. Försäljningspriset är exklusive
fastighetsbildningskostnad och anslutningsavgift för vatten och avlopp.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2018, § 14, att utse Götenehus
AB till vinnare i den intresseanmälan som Falköpings kommun genomförde
under hösten 2017. Götenehus AB har deltagit i arbetet med att ta fram en ny
detaljplan, Tåstorp 7:7 (Fåraberget etapp 2A del 2) som antogs av byggnads-
nämnden den 20 mars 2019, § 40. Detaljplanen möjliggör byggnation av
5 småhustomter och 30 radhustomter. Götenehus AB erhåller markanvisning
på området och ska under år 2019 projektera och påbörja försäljning av
3 småhus och 30 radhus inom området. Falköpings kommun försäljer initialt
2 småhusvillatomter i egen regi genom erbjudande till den kommunala
tomtkön.

I planen ingår en ny park om cirka 20 000 kvadratmeter. Parken ska utgöra
en attraktiv mötesplats och rekreationsplats för både befintliga och nya
bostadsområden i och kring Fårabergets område. Parken kompletteras med
en större lekplats i Tåstorpsparken som ska knyta samman områdena Dotorp,
Wetterlin och Fåraberget.

Utbyggnad av bostadsområdet är planerad att starta under våren 2019 och
färdigställas under hösten 2019. Parken och lekplatsen påbörjas under hösten
2019 och färdigställs under år 2020.

Förvaltn ingens bedömning

Byggnadsnämnden antog detaljplan Tåstorp 7:7 (etapp 2A del 2) under sitt
sammanträde den 20 mars 2019. Kommunstyrelsen har sedan tidigare
beslutat om iordningställande av detaljplan Tåstorp 7:7 (Fåraberget etapp 2A
del 1). Arbetet med detta område pågår och förväntas bli klart under våren
2019. Planen är då att fortsätta utbyggnad av nästa etapp (Fåraberget etapp
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2A del 2) och när området är iordningställt fortsätta med anläggande av
parkmark och lekplats. Området omfattar 5 småhustomter och 30 radhus-
tomter. Götenehus AB har vunnit en intresseanmälan för området och
planerar att gå ut med försäljning av 3 småhustomter och 30 radhus inom
området under 2019. Genomförs inte byggnation av radhus säljs marken
istället som småhusvillatomter enligt bestämmelserna för tomtkön (KFS
2011:16).

Mot bakgrund av tidigare fattade beslut och det ovan anförda föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att
ombudgetera medel enligt beslutspunkt 3 och att fastställa försäljningspriset
för småhusvillatomter enligt beslutspunkt 4. Kommunledningsförvaltningen
föreslår vidare att kommunstyrelsen beslutar om utbyggnad av detaljplan
Tåstorp 7:7 Fåraberget etapp 2A del 2 samt lekplats i Tåstorpsparken enligt
beslutspunkt 1-2 samt att delegera attesträtt enligt beslutspunkt 5.

Finansier ing

Finansiering av projektet sker med medel ur kommunstyrelsens budget för
exploatering för år 2019. Kostnaderna för projektet är beräknade till
5,3 miljoner kronor för gator och vatten och avlopp inom kvartersmark samt
11,2 miljoner kronor inom parkområdet och anläggande av lekplats i
Tåstorpsparken. Av detta utgör anläggande av vatten och avlopp 3,4 miljoner
kronor. Kostnaden för anläggande av vatten och avlopp finansieras genom
anslutningsavgifter enligt gällande VA -taxa i samband med att småhus-
tomterna ansluts till det kommunala vatten och avloppsnätet.

Attesträtten för de delar som är kopplade till utbyggnad av park och gata
delegeras enligt beslutspunkt 5 till gatuchefen. Motsvarande attesträtt för de
delar som är kopplade till utbyggnad av VA -anläggningar delegeras enligt
samma beslutspunkt till enhetschefen för VA -projekt.

Parken var initialt planerad att anläggas i en senare etapp och medel för
utbyggnad av parken finns i budget för kommunstyrelsens medel för
exploatering år 2020. Under detaljplanearbetet har det visat sig att det är
bättre lämpat att detaljplanera parken i samband med denna etapp. Av denna
anledning behövs ytterligare medel till kommunstyrelsens investeringsmedel
för exploatering år 2019.

Övriga kostnader som fördelas på området är del av tidigare finansierad
utbyggnad av huvudgata in i området. Fördelning av dessa kostnader
framgår av tabell 1 nedan.
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Kostnad/Område Del av utbyggnad Etapp 2A del 1 Etapp 2A del 2 Etrapp 28 Kostnad

168 m gata och park 24% 25% 540000 25% 540 000 50% 1 080 000

210 m gata och park 30% 50% 1 350 000 50% 1 350 000 0% -

322 m gata och park 46% 100% 4 140 000 0% - 0% -100% 6 030000 1 890 000 1 080 000 9 000 000

Total kostnad utbyggnad, gata & GC, park, projektering

9 000 000

Tabell 1 — Tidigare gjorda investeringar som belastar etapp 2A del 2.

Övriga kostnader som belastar området är markkostnad 0,4 miljoner kronor
och administrativa kostnader om 0,2 miljoner kronor.

Försäljningspriset (köpeskillingen) för småhustomterna är beräknat till
400 kronor per kvadratmeter enligt självkostnadsprincipen, exklusive
kostnaderna för anläggande av vatten och avlopp, vilka finansieras genom
anslutningsavgifter fastlagda i VA -taxan. I försäljningspriset ingår inte heller
kostnaden för fastighetsbildning.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 mars 2019, har utarbetats av mark- och
exploateringsansvarig Alexander Järkeborn.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 78/2019. Kommunstyrelsen
beslutade om punkterna 1,2 och 5 och föreslog att kommunfullmäktige
skulle besluta enligt punkterna 3 och 4 som redovisas nedan.

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar om utbyggnad av lokalgata med gång- och
cykelvägar enligt detaljplan Tåstorp 7:7 Fåraberget etapp 2A del 2 och
anläggning av VA -ledningar inom området till en beräknad totalkostnad
om 5,3 miljoner kronor samt att utbyggnaden finansieras med medel ur
kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering år 2019.

2 Kommunstyrelsen beslutar om utbyggnad av parkmark enligt detaljplan
Tåstorp 7:7 Fåraberget etapp 2A del 2 samt anläggande av en lekplats i
Tåstorpsparken till en beräknad kostnad om 11,2 miljoner kronor samt att
utbyggnaden finansieras med medel ur kommunstyrelsens investerings-
medel för exploatering år 2019. Denna beslutspunkt gäller under
förutsättning att ombudgetering enligt beslutspunkt 3 beviljas.

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera
11,2 miljoner kronor i investeringsmedel för exploatering från projekt
Fåraberget etapp 2 B år 2020 till projekt Fåraberget etapp 2A del 2 år
2019 för åtgärder i beslutspunkt 2.

4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa
försäljningspriset (köpeskilling) för småhustomter till tomtkön inom
området Fåraberget etapp 2A del 2 till 400 kronor per kvadratmeter
tomtyta. Försäljningspriset är exklusive fastighetsbildningskostnad och
anslutningsavgift för vatten och avlopp.
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Kommunstyrelsens beslut

5 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående
åtgärder (beslutspunkt 1 och 2) till gatuchefen och till enhetschefen för
VA -projekt.

Paragrafen sk ickas t i l l
Erna Pezic, stadsbyggnadschef
Magnus Fleischer, ekonomichef
Christoffer Eriksson, ekonom
Susanne Beijbom, ekonom
Fredrik Johansson, gatuchef
Stig Säll, VA -chef
Adela Kapetanovic, enhetschef för VA -projekt
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig

Justerarnas 5i naturer
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§ 51 Dnr 2019/00130 253

Försäljning av Diamanten 1-2 till Falköpings
Hyresbostäder AB

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige godkänner "Köpeavtal — Falköping Diamanten 1-2"
med Falköpings Hyresbostäder AB.

Jäv

Fredy Neiiman (S), Jonas Larsson (SD) och Thomas Svensson (S) deltar inte
i överläggningen och beslutet på grund av jäv.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2015, § 174, att anta detalj-
plan för kvarteret Diamanten med flera i Falköpings stad. Kommunstyrelsen
beslutade den 8 november 2017, § 152, att utse Falköpings Hyresbostäder AB
till vinnare i markanvisningstävling för kvarteret Diamanten och
kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2018, § 127, att godkänna
förslag till markanvisningsavtal med Falköpings Hyresbostäder AB för
Diamanten 1-2, Falköping.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 november 2017 §, 154, att byggnader
inom området skulle rivas. Byggnaden på fastigheten Diamanten 2 har rivits
och byggnaden på Diamanten 1 ska rivas hösten 2019 efter att Falköpings
kommuns verksamhet i byggnaden har flyttat ut.

Falköpings Hyresbostäder AB har meddelat att de vill köpa de båda
fastigheterna enligt villkoren i markanvisningsavtalet.

Förvaltn ingens bedömning

Falköpings kommun har tecknat ett markanvisningsavtal med Falköpings
Hyresbostäder AB vilket innehåller en option på att förvärva fastigheterna
Diamanten 1 och 2 för byggnation av två punkthus. Falköpings
Hyresbostäder AB har projekterat för byggnation på de båda fastigheterna
enligt inlämnat och reviderat förslag till markanvisningstävling Diamanten
samt meddelat Falköpings kommun att de önskar genomföra köp av de båda
fastigheterna. Ett köpeavtal har tecknat mellan parterna.

Köpeavtalets huvudsakliga innehåll

• Köpeskillingen för fastigheten Diamanten 1 fastställs till
3 264 000 kronor och för Diamanten 2 till 3 672 000 kronor.

• Falköpings Hyresbostäder AB svarar för samtliga kostnader som är
förknippade med köpet, det vill säga statliga avgifter (lagfart, med
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mera), kommunala avgifter (planavgift, bygglov, utstakning, med
mera) och anslutningsavgifter (vatten och avlopp, el, tele, opto med
mera).

• Tillträde sker två veckor efter det att kommunfullmäktige har
godkänt köpeavtalet och bygglov har beviljats samt att besluten har
vunnit laga kraft.

• Falköpings Hyresbostäder AB förbinder sig att inom 12 månader,
från det att villkor för avtalets giltighet har uppfyllts, på fastigheten
ha anlagt grunden till de två flerbostadshusen. Har köparen inte
fullgjort detta åtagande har Falköpings kommun rätt att utkräva vite
om 50 procent av köpeskillingen.

• Falköpings kommun äger rätt att fritt disponera byggnad samt
parkering på fastigheten Diamanten 1 fram till och med den
15 september 2019. Därefter ska Falköpings kommun stå för rivning
av byggnaden enligt tidigare fattat beslut.

Avtalet är villkorat med att det godkänns av kommunfullmäktige i
Falköpings kommun senast den 30 juni 2019 och att beslutet vinner laga
kraft samt att bygglov i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag till mark-
anvisningstävling — Diamanten beviljas senast den 30 september 2019 och
att beslutet vinner laga kraft.

Mot bakgrund av tidigare fattade beslut och det ovan anförda föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner "Köpeavtal
— Falköping Diamanten 1-2" med Falköpings Hyresbostäder AB.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 14 april 2019, har utarbetats av mark- och
exploateringsansvarig Alexander Järkeborn.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 79/2019. Kommunstyrelsen
föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna "Köpeavtal
— Falköping Diamanten 1-2" med Falköpings Hyresbostäder AB.

Yrkanden

Dan Hovskär (KD) och Johan Eriksson (M) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag.

Paragrafen skickas t i l l
Falköpings Hyresbostäder AB
Erna Pezic, stadsbyggnadschef
Jan Aurffi, fastighetschef
Susanne Beijbom, ekonom
Elin Stål Tingbratt, redovisningsansvarig
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig
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§ 52 Dnr 2019/00110 042

Revisionsberättelse för kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborg och prövning av
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för
kommunalförbundet för verksamhetsåret 2018

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för kommunal-
förbundet Miljösamverkan östra Skaraborg för verksamhetsåret 2018
läggs till handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för kommunal-
förbundet Miljösamverkan östra Skaraborg ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

Jäv

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

Bakgrund

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) ansvar för
tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
livsmedelskontroll i de fem medlemskommunerna Falköping, Hjo,
Karlsborg, Skövde och Tibro. Kommunalförbundet ska även bidra till en
hållbar utveckling som syftar till att tillförsäkra dagens och morgondagens
invånare en hälsosam och god miljö.

Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg
beslutade den 8 mars 2019, § 1, att godkänna årsredovisningen för år 2018,
att överlämna årsredovisningen till medlemskommunernas kommunfull-
mäktige samt att bevilja Miljönämnden östra Skaraborg ansvarsfrihet för år
2018.

Kommunalförbundets revisorer, Åke Eriksson (C) från Karlsborgs kommun
och Birgitta Johansson (C) från Skövde kommun, har granskat kommunal-
förbundets verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2018 till
medlemskommunernas kommunfullmäktige. Till revisionsberättelsen
bifogas granskningsrapporten upprättad av revisionsföretaget PWC.

I revisionsberättelsen anges att resultatet för år 2018 uppgår till 1,7 miljoner
kronor. Överskottet förklaras dels av lägre kostnader än budgeterat, dels av
högre intäkter än budgeterat. Kostnaderna understiger budget med 2,4
procent och intäkterna överstiger budget med 3,1 procent.
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Det egna kapitalet uppgick vid räkenskapsårets slut till 5,7 miljoner kronor
och eftersom förbundsdirektionen har fattat beslut om att eget kapital över-
stigande 4 miljoner kronor ska återbetalas till medlemskommunerna kommer
1,7 miljoner kronor att återbetalas under våren 2019. Verksamhetsmålen har
i hög grad uppnåtts.

Kommunalförbundets revisorer bedömer sammantaget att förbundsdirek-
tionen haft en tillfredsställande styrning och uppföljning av sin verksamhet
samt tillräcklig uppsikt över miljönämndens verksamhet. Revisorerna
bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att mål-
uppfyllelsen är tillfredställande och att god ekonomisk hushållning uppnåtts.

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och dess enskilda ledamöter
beviljas ansvarsfrihet.

Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att
besluta om 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.

Enligt kommunallagen 9 kap. 13 § ska revisorerna i kommunalförbund med
förbundsdirektion lämna en revisionsberättelse till var och en av förbunds-
medlemmarnas kommunfullmäktige. Det som sägs om kommunfullmäktige i
5 kap. 24 § ska för sådana förbund gälla förbundsmedlemmarnas kommun-
fullmäktige.

Enligt § 14 i samma kapitel ska direktionen pröva om ansvarsfrihet ska
beviljas eller inte för de nämnder som den tillsätter.

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

Presidiets bedömning

Enligt kommunallagen 5 kap. 32 § får kommunfullmäktige behandla
revisionsberättelsen utan föregående beredning. Kommunfullmäktige ska
dock från de ansvariga hämta in förklaring över anmärkning som framställts
i revisionsberättelsen och revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte
tillstyrks. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 37 bereder presidiet
frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Revisorerna för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs har i
revisionsberättelsen för år 2018 tillstyrkt att kommunfullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för kommunalförbundets förbundsdirektion. Mot bakgrund av
detta föreslår kommunfullmäktiges presidium att förbundsdirektionen för
kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg ska beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Justerarna ;gnaturer t Protokollsutdraget bestyrks
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Förslag till beslut, daterat den 22 maj 2019, har utarbetats av kommun-
fullmäktiges presidium.

Yttranden

Wanja Wallemyr (C) yttrar sig.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg
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§ 53 Dnr 2019/00127 042

Revisionsberättelse för kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborg och prövning av
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för
kommunalförbundet för verksamhetsåret 2018

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för kommunal-
förbundet Avfallshantering Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2018
läggs till handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för kommunal-
förbundet Avfallshantering Östra Skaraborg ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018

Jäv

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

Bakgrund

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

Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
beslutade den 18 mars 2019, § 2, att godkänna årsredovisningen för år 2018
samt att resultatet inte ska återställas enligt balanskravet med hänsyn till
förbundets starka finansiella ställning.

Kommunalförbundets revisorer, Lars Elinderson (M) från Falköpings
kommun och Anders Benjaminsson (C) från Töreboda kommun, har
granskat kommunalförbundets verksamhet och överlämnat en revisions-
berättelse för år 2018 till medlemskommunernas kommunfullmäktige. Till
revisionsberättelsen bifogas granskningsrapporten upprättad av
revisionsföretaget PWC.

I revisionsberättelsen anges att årets resultat visar ett underskott om
11,6 miljoner kronor, vilket kan jämföras med ett budgeterat underskott om
16,2 miljoner kronor. Direktionen beslutade i samband med antagandet av
årsredovisningen att inte återställa underskottet och som synnerligt skäl för
detta ange stark ekonomisk ställning. Underskottet ligger i linje med
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målsättningen att använda delar av det egna kapitalet som nu uppgår till
43 miljoner kronor för att finansiera insamlingen av matavfall. Soliditeten
uppgår till nära 52 procent och det finansiella målet att soliditeten inte ska
understiga 35 procent uppnås därmed. För verksamhets- och miljömålen
uppnås två av fyra mål.

Kommunalförbundets revisorer bedömer sammantaget att förbunds-
direktionen, trots att några av målen inte har uppnåtts eller mätts, bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i allt
väsentligt är rättvisande och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och dess enskilda ledamöter
beviljas ansvarsfrihet.

Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att
besluta om 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.

Enligt kommunallagen 9 kap. 13 § ska revisorerna i kommunalförbund med
förbundsdirektion lämna en revisionsberättelse till var och en av förbunds-
medlemmarnas kommunfullmäktige. Det som sägs om kommunfullmäktige i
5 kap. 24 § ska för sådana förbund gälla förbundsmedlemmarnas kommun-
fullmäktige.

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

Presidiets bedömning

Enligt kommunallagen 5 kap. 32 § får kommunfullmäktige behandla
revisionsberättelsen utan föregående beredning. Kommunfullmäktige ska
dock från de ansvariga hämta in förklaring över anmärkning som framställts
i revisionsberättelsen och revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte
tillstyrks. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 37 bereder presidiet
frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Revisorerna för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs har i
revisionsberättelsen för år 2018 tillstyrkt att kommunfullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för kommunalförbundets förbundsdirektion. Mot bakgrund av
detta föreslår kommunfullmäktiges presidium att förbundsdirektionen för
kommunalförbundet ansvariga Skaraborg ska beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

Justerarnas ' naturer
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Förslag till beslut, daterat den 23 maj 2019, har utarbetats av kommun-
fullmäktiges presidium.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
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§ 54 Dnr 2019/00173 042

Revisionsberättelse och årsredovisning för kommunal-
förbundet Tolkförmedling Väst och prövning av
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för
kommunalförbundet för verksamhetsåret 2018

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för kommunal-
förbundet Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 2018 läggs till
handlingarna.

2 Kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Tolkförmedling
Västs årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

3 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för kommunal-
förbundet Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Bakgrund

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

Syftet med kommunalförbundets verksamhet är att höja kvaliteten, förbättra
rättssäkerheten och öka tillgängligheten till tolkar samt att säkerställa ett
professionellt bemötande. Kommunalförbundets vision är att genom att
erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidra till en ökad
integration i samhället.

Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst beslutade den
29 mars 2019, § 362, att godkänna årsredovisningen med ändringen att det
sker ett förtydligande av procent och procentenhet i årsredovisningen samt
att samtliga partibeteckningar uppdateras. Direktionen beslutade även att
översända den reviderade årsredovisningen till medlemmarna för
godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Enligt kommunalförbundets förbundsordning ska direktionen senast den
sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksam-
hetsåret. Årsredovisningen ska efter revision översändas till respektive
medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för
direktionen.

Justerarnas ' aturer, 7 Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunalförbundets revisorer, Wimar Sundeen (KD) och Ulla Göthager
(S) från Västra Götalandsregionen, har granskat kommunalförbundets
verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2018 till
medlemskommunernas kommunfullmäktige. Till revisionsberättelsen
bifogas granskningsrapporten upprättad av revisionsföretaget PWC.

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

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och dess enskilda ledamöter
beviljas ansvarsfrihet.

Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att
besluta om 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.

Enligt kommunallagen 9 kap. 13 § ska revisorerna i kommunalförbund med
förbundsdirektion lämna en revisionsberättelse till var och en av förbunds-
medlemmarnas kommunfullmäktige. Det som sägs om kommunfullmäktige i
5 kap. 24 § ska för sådana förbund gälla förbundsmedlemmarnas kommun-
fullmäktige.

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

Presidiets bedömning

Enligt kommunallagen 5 kap. 32 § får kommunfullmäktige behandla
revisionsberättelsen utan föregående beredning. Kommunfullmäktige ska
dock från de ansvariga hämta in förklaring över anmärkning som framställts
i revisionsberättelsen och revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte
tillstyrks. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 37 bereder presidiet
frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Revisorerna för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har i revisions-
berättelsen för år 2018 tillstyrkt att kommunfullmäktige beviljar ansvars-
frihet för kommunalförbundets förbundsdirektion. Mot bakgrund av detta
föreslår kommunfullmäktiges presidium att förbundsdirektionen för
kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg ska beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 samt att kommunalförbundet

Justerarn' ignaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tolkförmedling Västs årsredovisning för verksamhetsåret 2018 ska
godkännas.

Förslag till beslut, daterat den 23 maj 2019, har utarbetats av kommun-
fullmäktiges presidium.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Justerarnas s)gnaturer Protokollsutdraget bestyrks
- - . ,,



FLLKÖPING
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(33)
Sammanträdesdatum
2019-05-27

§ 55 Dnr 2019/00118 042

Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Östra
Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för styrelsen
för samordningsförbundet för verksamhetsåret 2018

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för Samordnings-
förbundet Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2018 läggs till
handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Östra
Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Jäv

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

Bakgrund

Samordningsförbundet Östra Skaraborg ska via finansiell samordning
möjliggöra samverkan mellan de myndigheter som är huvudansvariga för
samhällets rehabiliteringsinsatser, det vill säga kommuner, arbetsförmedling,
hälso- och sjukvård och försäkringskassan. Insatserna inom den finansiella
samordningen ska, enligt med lagen (2003:1210) om finansiell samordning
inom rehabiliteringsområdet, avse individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin
förmåga att utföra förvärvsarbete.

Samordningsförbundet Östra Skaraborg stödjer samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och de
sex kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Tidaholm.

Samordningsförbundets styrelse beslutade den 5 mars 2019, § 6.2, att
godkänna årsredovisningen och delge den till parterna.

Samordningsförbundets revisorer, Ulla Göthager (S) från Västra
Götalandsregionen och Pernilla Rehnberg, Deloitte AB, som är auktoriserad
revisor för staten, har granskat samordningsförbundets verksamhet och
överlämnat en revisionsberättelse för år 2018 till medlemskommunernas
kommunfullmäktige. Till revisionsberättelsen bifogas granskningsrapporten
upprättad av revisionsföretaget PWC.

1 revisionsberättelsen anges att revisorernas bedömning är att styrelsen har
bedrivit verksamheten i samordningsförbundet på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i

Justerarnas signaturer
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allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet.

Enligt 26 § lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska
kommunfullmäktige i medlemskommunerna var för sig pröva frågan om
styrelsen i ett samordningsförbund ska beviljas ansvarsfrihet

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

Presidiets bedömning

Enligt kommunallagen 5 kap. 32 § får kommunfullmäktige behandla
revisionsberättelsen utan föregående beredning. Kommunfullmäktige ska
dock från de ansvariga hämta in förklaring över anmärkning som framställts
i revisionsberättelsen och revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte
tillstyrks. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 37 bereder presidiet
frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Revisorerna för Samordningsförbundet Östra Skaraborg har i revisions-
berättelsen för år 2018 tillstyrkt att kommunfullmäktige beviljar ansvars-
frihet för samordningsförbundets styrelse. Mot bakgrund av detta föreslår
kommunfullmäktiges presidium att styrelsen för Samordningsförbundet
Östra Skaraborg ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Förslag till beslut, daterat den 23 maj 2019,har utarbetats av kommun-
fullmäktiges presidium.

Paragrafen skickas t i l l
Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Justerarnas naturer Protokollsutdraget bestyrks,.
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§ 56 Dnr 2019/00236 102

Valärende

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Dan Gabrielsson (S) entledigas från uppdragen som ledamot och
ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1 juni 2019.

2 Beslutet om val av ledamot och ordförande i kommunstyrelsen bordläggs
till nästa sammanträde med kommunfullmäktige.

Bakgrund

Dan Gabrielsson (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot
och ordförande i kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på om Dan Gabrielsson (S) kan entledigas
från uppdragen som ledamot och ordförande i kommunstyrelsen från och
med den 1 juni 2019 och finner att kommunfullmäktige har beslutat att
entlediga Dan Gabrielsson (S) från uppdragen.

Bakgrund

Med anledning av entledigandet av Dan Gabrielsson (S) har det uppkommit
vakanta uppdrag som ledamot och ordförande i kommunstyrelsen.

Yrkanden

Kelesh Hussein (S) yrkar att Ingvor Bergman (S) väljs till ordförande i
kommunstyrelsen samt att uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen
lämnas vakant till nästa sammanträde med kommunfullmäktige.

Karola Svensson (C) och Dan Hovskär (KD) yrkar följande.

I första hand ska ärendet om val av ny kommunstyrelseordförande inte
behandlas på kvällens sammanträde utan tas upp på nytt ärende inför
fullmäktige den 24 juni 2019. Om ovanstående yrkande faller då yrkar vi att
ärendet ska remitteras till valberedningen enligt arbetsordningen för
kommunfullmäktige § 38.

Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet mellan klockan 19:05-20:00.

Yttranden

Milada Wurm (SD) yttrar sig.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sedan proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde respektive Karola Svenssons (C), med fleras, yrkande om att
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bordlägga ärendet och finner att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde.

Omröstning begärs.

Följande propositionsordning godkänns. "Den som röstar för att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde röstar ja. Den som stödjer Karola Svenssons
(C), med fleras, yrkande om att ärendet ska bordläggas röstar nej."

Vid omröstningen avges 16 ja -röster och 35 nej -röster. Se omröstningslistan
nedan. Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bordlägga ärendet.

Omröst-ningslista § 56

Ledamöter Ja Nej Avstår

KD 1: e vice ordf. Michael Kristiansson X

M 2:e vice ordf. Anders Winlöf X

S Tomas Svensson 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

M Johan Eriksson X

C Niclas Fällström X

V Erik Kyrkander X

S Susanne Larsson X

SD Jonas Larsson X

S Marie Post X

M Christina Jorm&is X

KD Gary Linn&isson X

S Johanna Svensson X

L Annika Carp X

C Rune Lennartsson X

SD Tommy Almgren X

J usterarnas signaturer
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Omr östningslista § 56

Ledamöter J a Nej Avstår

M Sture Olsson X

S Roger Lundberg X

MP Roland Wanner X

S Lina Ahl X

C Wanja Wallemyr X

SD Marita Ljus X

M Morgan Billman X

S Kelesh Hussein X

V Emil Estdpanez X

KD Debora Josefsson X

S Corry Thuresson X

SD Sonja Eriksson X

C Göte Andersson X

M Ingrid A. Jansson X

S Henne Hagberg X

S Hanna Nord X

SD Milada Wurm X

C Lovisa Wermerholm X

S Jonas Karlsson X

SD Gerhard Carlsson X

S Anna -Bella Nordh Fahlqvist X

M Elias Assio X

L Anna -Brita Fransson X

V Elisabeth Klang X

S Fredy Neiiman X

C Zahra Igal X

SD Per Magnusson X

KD Maria Bruckshaw X

S Lisbeth Ek X

Justerarnas signaturer
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Omr östningslista § 56

Ledamöter J a Nej Avstår

S Ordförande Patrik Björck X

Summa 16 35 0

Paragrafen sk ickas t i l l
Dan Gabrielsson (S)
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör
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§ 57 Dnr 2019/00027 101

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Kommunful lmäkt iges beslut

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

Anmälningsärenden

1 Kommunrevisionens granskningsrapport om
borgensåtaganden

2 Kommunstyrelsens svar i § 68/2019

3 Kommunrevisionens granskningsrapport om
demenscentrum

4 Socialnämndens svar i § 34/2019

5 Tekniska nämndens svar i § 36/2019

6 Kommunstyrelsens svar i § 69/2019

Falköpings kommuns

investeringsprojekt Tåstorp

Justerarnaiihignaturer
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