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Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2018-2022
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Morgan Billman (M)
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Emil Estebanez (V)
Debora Josefsson (KD)
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Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
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Per Magnusson (SD)
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Marie Post (S)

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

Gruppledare
Niclas Hillestrand (S)
Jonas Larsson (SD)
Anders Winlöf (M)
Karola Svensson (C)
Dan Hovskär (KD)
Erik Kyrkander (V)
Annika Carp (L)
Camilla Funke (MP)
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Ärendelista
§56 Dnr 2020/00151

Motion från Milada Wurm (SD) om att Falköpings kommun inte
beviljar bidrag till studieförbundet Ibn Rushd ................................................4

§ 57 Dnr 2019/00343 101
Besvarande av motion från Per Magnusson (SD) om att
genomföra en folkomröstning om den planerade byggnationen
av en ny högstadieskola i Falköping ...............................................................5

§ 58 Dnr 2019/00250 350
Besvarande av motion från Adam Johansson (M) om att avbryta
inventeringen av enskilda avlopp ....................................................................7

§ 59 Dnr 2019/00409 761
Riktlinje för förebyggande arbete med ANDTS-frågor - alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel .................................................................9

§ 60 Dnr 2019/00359 045
Förnyelse av borgensförbindelse med Kommuninvest ...............................11

§ 61 Dnr 2020/00007
Kostnad för ombyggnation av Ranliden .......................................................14

§62 Dnr 2020/00087
Entledigande av Zahra Igal (C) från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen ...........................................................................................20

§ 63 Dnr 2020/00092
Entledigande av Roger Lundberg (S) från uppdraget som
ledamot och 1:e vice ordförande i byggnadsnämnden ................................21

§64 Dnr 2020/00132
Entledigande av Per Magnusson (SD) från uppdraget som
ersättare i tekniska nämnden .........................................................................22

§65 Dnr 2020/00002
Kommunfullmäktiges anmälningsärenden 2020 ..........................................23
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§56 Dnr 2020/00151

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

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för yttrande.

Bakgrund

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

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerar naturer
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Protokollsutdraget bestyrks
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§ 57 Dnr 2019/00343 101

Besvarande av motion från Per Magnusson (SD) om att
genomföra en folkomröstning om den planerade
byggnationen av en ny högstadieskola i Falköping

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna, Johanna
Johansson (SD), Christopher Miinch (SD), Matti Qvist (SD), Marita Ljus
(SD) och Milada Wurm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Christopher Milnchs (SD) yrkande om bifall till motionen.

Bakgrund

Per Magnusson (SD) har väckt en motion om att genomföra en folk-
omröstning om den planerade byggnationen av en ny högstadieskola i
Falköping. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019 § 138, att
motionen ska beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förvaltningens bedömning

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 § 176, att anta
flerårsplan 2020-2022 och budget där Platåskolan ingår, till en kostnad om
en projektbudget på 386 miljoner kronor.

Utifrån det behov som identifierades i samband med att ett förslag till en ny
skolorganisation togs fram betonades att en ny högstadieskola är en viktig
beståndsdel i förslaget. Platåskolan ska möta ett ökat elevunderlag och
samtidigt ge ekonomiska förutsättningar att bedriva en verksamhet som
håller en hög kvalité till kommunens högstadieelever.

Kommunfullmäktige beslutade därför den 27 mars 2017 § 33, att godkänna
förslag till ny skolorganisation med brett politiskt stöd. Skolorganisationen
har nu aktivt arbetats med i flera år och beslutet kring nybyggnation av
Platåskolan är långt framskriden och uppdraget att ge tekniska nämnden
bygga skolan hanteras av kommunfullmäktige den 24 februari 2020.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Finansier ing

I flerårsplanen 2020-2022 och budget framgår att projektet budgeterats till
386 miljoner kronor.

Justerarna s aturer Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 62/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 38/2020
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-06
Kommunstyrelsen § 138/2019
Kommunfullmäktige § 73/2019
Motion från Per Magnusson (SD), 2019-07-16

Yrkanden

Christopher Miinch (SD) yrkar bifall till motionen.

Adam Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive
Christopher Miinchs (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Paragrafen skickas t i l l
Per Magnusson (SD)

Justerarnas aturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 58 Dnr 2019/00250 350

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

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Bakgrund

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

Kommunen har genom Miljönämnden Östra Skaraborg (MÖS)
tillsynsansvar för de enskilda avloppen och genomför sedan ett antal år
tillbaka en inventering av samtliga enskilda avlopp i verksamhetsområdet.

I motionen föreslås att kommunen 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.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2019, § 45, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade
den 14 augusti 2019, § 114, att motionen ska beredas av kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt förbundsordningen för MÖS kan Falköpings kommun som
medlemskommun initiera ärenden i kommunalförbundets direktion.
Kommunen kan dock inte ge direktiv. Kommunledningsförvaltningen
föreslår av den anledningen att motionen ska avslås och att frågan bör lyftas
i de kanaler som finns via kommunens representation i MÖS.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 63/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39/2020
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2010-02-23
Kommunstyrelsen 2019-08-14, § 114
Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 45
Motion från Adam Johansson (M), 2019-05-22

Yttranden

Adam Johansson (M) yttrar sig.

Justerarnas ai aturer , r Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsgång

Ordförande finner att det enbart finns kommunstyrelsens förslag till beslut
och att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Paragrafen sk ickas t i l l
Adam Johansson (M)

Justerarnas7s' '-låturer t 1

h / Protokollsutdraget bestyrks
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§ 59 Dnr 2019/00409 761

Riktlinje för förebyggande arbete med ANDTS-frågor -
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen för förebyggande arbete med
ANDTS-frågor. Riktlinjen gäller från och med den 1 april 2020.

Kommunful lmäkt iges beslut

2 Kommunfullmäktige beslutar att från och med den
14 april 2020 upphäva policy för drogförebyggande arbete, som antogs av
kommunfullmäktige den 22 februari 2010, § 10.

Bakgrund

En trygg uppväxt med goda levnadsvillkor har stor betydelse för barn och
ungas hälsa under hela livet. Det förebyggande arbetet med ANDTS-frågor
(alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) är ett gemensamt ansvar för
alla kommunala verksamheter tillsammans med andra samhällsaktörer och
medborgare. En viktig förutsättning för att nå en god måluppfyllelse är
därför ett fungerande samarbete med andra myndigheter, organisationer och
ideella krafter i kommunen.

Syftet med riktlinjen för förebyggande arbete med ANDTS-frågor är att visa
färdriktning och viktiga utgångspunkter i kommunens arbete med ANDTS-
frågor.

Riktlinjen tar sin utgångspunkt i FN:s globala program för hållbar utveckling
(Agenda 2030), FN:s konvention om mänskliga rättigheter, FN:s
barnkonvention samt nationella riktlinjer och handlingsplaner inom det
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska området.

Falköpings kommun har valt att följa det övergripande nationella målet i den
förebyggande ANDT-strategin och följa regionens strategi där spel om
pengar är med. Lokalt tar riktlinjen sin utgångspunkt i kommunens mål och i
Folkhälsoplanen.

För att få en helhetssyn där ANDT-arbetet sätts i rätt sammanhang behöver
ANDT-arbetet samordnas med andra närliggande arbetsområden som till
exempel psykisk ohälsa, brotts- och våldsprevention och föräldrastöd.

Det förebyggande och främjande arbetet ska stärka och stödja individen så
att hjälp från specialister och åtgärdande stöd inte behövs.

Riktlinjen har varit på remiss hos samtliga nämnder och synpunkterna som
tillstörsta del handlade om hur arbetet ska styras och organiseras, har arbetats
in i riktlinjen.

Justerarnas aturer Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

Riktlinjen är en viktig del i att kommunen som helhet ska arbeta aktivt med
det förebyggande och främjande arbetet inom ANDTS-området. Den ska
fungera styrande och stödjande för hela kommunens arbete och i för
kommunens alla verksamheter.

Vid arbetet med riktlinjen finns några gemensamma utgångpunkter som ska
gälla oberoende av verksamhet. Varje nämnd har ansvar för att utifrån
riktlinjen ta fram styrning för nämndens förebyggande arbete med ANDTS,
via nämndens verksamhetsplan eller i ett nämndspecifikt styrdokument för
att sedan förvaltningen i sin tur arbetar med åtgärder, aktiviteter och
handling. Riktlinjen följs upp i ordinarie struktur för verksamhetsuppföljning
i årsredovisning.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 64/2020
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet, § 4/2020
Tjänsteutlåtande från avdelningen hållbar utveckling, 2020-02-21
Förslag till riktlinje för förebyggande arbete ANDTS-frågor, 2019-09-17
Remissvar från nämnderna

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder
Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling
Per -Erik Källström, samordnare ANDTS-frågor

Justerarnas i naturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 60 Dnr 2019/00359 045

Förnyelse av borgensförbindelse med Kommuninvest

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Falköpings kommun bekräftar att
ingången borgensförbindelse av den 7 april 2010
("Borgensförbindelsen"), vari Falköpings kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Falköpings kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
nuvarande och blivande borgenärer.

2 Kommunfullmäktige beslutar att Falköpings kommun bekräftar att
regressavtalet undertecknat av Falköpings kommun den 28 september
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.

3 Kommunfullmäktige beslutar att Falköpings kommun bekräftar att
garantiavtalet undertecknat av Falköpings kommun den 28 september
2011, vari Falköpings kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

4 Kommunfullmäktige beslutar att utse kommundirektören och
ekonomichefen att för kommunens räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.

Bakgrund

Ärendet har tidigare behandlats av kommunfullmäktige 25 november 2019 §
163. Av tekniska skäl har beslutet inte varit anslaget den fulla anslagstiden,
vilket medför att ärendet behöver behandlas av kommunfullmäktige på nytt.

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Falköpings kommun utfärdade sin borgensförbindelse
den 7 april 2010.

Justerarni atureras i
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Protokollsutdraget bestyrks
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Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av
borgens -förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats
genom beslut av fullmäktige. Giltighetstiden för Falköpings kommuns
borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och
den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är
det av mycket stor vikt att Falköpings kommun innan borgensförbindelsens
giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som
anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande,
samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av
borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts
ytterligare en tioårsperiod.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal ("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet.
Falköpings kommun undertecknade Regressavtalet den 28 september 2011
och Garantiavtalet den 28 september 2011. Även dessa avtal riskerar att bli
ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet
med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt
förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet
således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste
endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som
avtalen ("Bekräftelsen").

Förvaltn ingens bedömning

Falköpings kommun har sedan tidigare beslutat att vara medlemmar i
Kommuninvest och ingå de borgensåtaganden och regressavtal som krävs
för medlemskap. Ovanstående beslutsförslag är en förutsättning för fortsatt
medlemskap i Kommuninvest. Medlemskapet har varit och är fördelaktigt
för kommunens finansiering av investeringar.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att
besluta enligt ovan.

Justerarnas aturer K j _ t . i Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 73/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2020
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-27
Kommunfullmäktige § 163/2019
Kommunstyrelsen § 188/2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115/2019
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-13
Skrivelse från Kommuninvest, 2019-09-30

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunledningsförvaltningen
Magnus Fleischer, ekonomichef
Kommuninvest

Justerarnas s turer
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§61 Dnr 2020/00007

Kostnad för ombyggnation av Ranliden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag
i investeringsbudgeten med 13 miljoner kronor gällande projekt
ombyggnation Ranliden, total ny projektbudget 81 miljoner kronor.

2 Kommunfullmäktige beslutar att frågan om att finansiera den utökade
investeringsbudgeten gällande projekt Ranliden ska lyftas i kommande
budgetprocess.

3 Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra byggnation av Ranliden med en projektbudget på 81 miljoner
kronor.

Reservation

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna, Patrik Björck
(S), Corry Thuresson (S), Ingvor Bergman (S), Susanne Berglund (S), Niclas
Hillestrand (S), Johanna Svensson (S), Roger Lundberg (S), Thomas
Svensson (S), Kelesh Hussein (S), Jonas Karlsson (S), Marie Post (S), Hanna
Nord (S), Alex Bergström (S), Kovan Akrawi (S), Fredy Netiman (S) och
Lisbeth Ek (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johanna Svenssons
(S) yrkande.

Bakgrund

Tekniska nämnden har 16 december 2019 § 141, fattat beslut att begära av
kommunfullmäktige att få uppdraget att utföra ombyggnation av Ranliden.
2016 genomfördes en översyn av antalet äldreboendeplatser i Falköpings
kommun. Översynen resulterade i att Ranliden ska stänga som äldreboende
när Tåstorps demenscentrum är färdigställt i november 2019 och därefter
inrymma socialförvaltningens administration. Kommunstyrelsens
arbetsutskott återremitterade ärendet 29 januari 2020 § 22, då ny information
inkommit kring kostnadsbilden av projektet. Tekniska nämnden har 17
februari 2020 § 15, fattat ett nytt beslut med en ny projektkostnad om 81
miljoner kronor. Ärendet har varit på remiss hos socialförvaltningen gällande
den tillkommande hyran. Det har även inhämtats förslag från extern
fastighetsägare innebärande extern förhyrning till en kallhyra på ca 9,2
miljoner kronor/år.

Enligt kommunens Policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar
skall kommunfullmäktige fatta särskilt beslut vid denna typ av större
investeringar. Av Policyn punkt 5.1 framgår följande.

Justerarnas turersi e Protokollsutdraget bestyrks
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Större investeringar, vilka beräknas uppgå till över 20 miljoner kronor,
samtliga strategiska investeringar eller investeringar som är av principiell
beskaffenhet lyfts av tekniska nämnden till kommunfullmäktige som beslutar
om investeringen ska genomföras.

Av tjänsteutlåtande från fastighetschefen framgår följande:

I flerårsplan för år 2020-2022 är 68 miljoner kronor avsatt för projektet.

Ny projektkostnad uppgår till 81 mnkr.

Investeringen innebär en ökad kapitalkostnad enligt ny kalkyl på 3,9 mnkr
per år.

Ny internhyra (varrnhyra) beräknas uppgå till 8,8 mnkr per år.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömer att tekniska nämnden följt Policyn
för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar. I kommunens
investeringsplan 2020-2022 finns projektinvesteringen inlagt om 68 mnkr.
Enligt ny beräkning uppgår projektkostnaden till 81 mnkr. Nytt beslut har
fattats av tekniska nämnden. Kommunledningsförvaltningen tolkar tekniska
nämndens beslut, så att det består av två delar. Dels begäran om
tilläggsanslag i investeringsbudgeten med 13 mnkr (81-68 mnkr), dels
begäran om "startbesked" för ombyggnationen.

Förslag har inhämtats från extern fastighetsägare, kallhyra på ca 9,2 mnkr/år.
Enligt kommunens Policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar
skall kommunens verksamheter i första hand bedrivas i egna lokaler.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att alternativet att bygga om
Ranliden, även efter den nya kalkylen, är ett bättre alternativ än att hyra
externt.

Kommunledningsförvaltningen har inte synpunkter på enskilda byggprojekt
utan vill uppmärksamma kommunfullmäktige på att den totala beslutade
investeringsbudgeten i planen för 2020-2022 bygger på kravet kring god
ekonomisk hushållning och de finansiella mål som kommunfullmäktige
antaget i flerårsplan 2020-2022. Detta innebär att när något enskilt projekt
blir dyrare än beräknat bör kommunfullmäktige överväga att skjuta på eller
stryka andra projekt så att den totala investeringsbudgeten kan hållas.

Sammanfattningsvis anser kommunledningsförvaltningen att det finns
underlag för kommunfullmäktige att fatta beslut om att ge tekniska nämnden
i uppdrag att genomföra byggnationen.

Finansier ing

I kommunens investeringsplan, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-25
genom kommunens flerårsplan 2020-2022 finns Ranliden budgeterad som
projekt till 68 mnkr. I driftsbudgeten är budgeterat för drift- och

Justerarnas sjhturer Protokollsutdraget bestyrksm
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kapitalkostnader. Den nya kalkylen visar en investering på 81 mnkr. Detta
innebär ett tilläggsanslag i investeringsbudgeten med 13 mnkr. Det uppdras
åt budgetberedningen att finansiera den utökade investeringsbudgeten
gällande projekt Ranliden genom att stryka eller skjuta på annat
investeringsprojekt i befintlig eller kommande investeringsbudgetar.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 73/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 44/2020
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-28
Kostnadsjämförelse Ranliden, 2020-03-04
Flyttprocesser inom socialförvaltningen, 2020-03-04
Tekniska nämnden § 15/2020
Driftkonsekvenser projekt Ranliden, 2020-03-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 22/2020
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-20
Konsekvenser projekt Ranliden, 2020-01-20
Tekniska nämnden § 141/2019
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-11-28

Yrkanden

Johanna Svensson (S) yrkar på följande tillägg.

"Med anledning av den fördyrande renoveringskostnaden på Ranliden yrkar
vi Socialdemokrater:

att fullmäktige ger direktiv till KS som i sin tur ger socialnämnden ett
uppdrag att öka nyttjandegraden i Ranlidens lokaler, för att minimera externa
lokalförhyrningar. Vi socialdemokrater vill att detta ska leda till bästa
möjliga nyttjande av lokaler över tid."

Christopher Munch (SD), Karola Svensson (C), Dan Hovskär (KD), Adam
Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Adam Johansson (M) yrkar avslag till Johanna Svenssons (S)
tilläggsyrkande.

Fredy Neuman (S) och Ingvor Bergman (S) yrkar bifall till Johanna
Svenssons (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande finner att det enbart finns bifallsyrkande till kommunstyrelsens
förslag att bifalla att-sats 1, 2 och 3 och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer sedan proposition på Johanna Svenssons (S)
tilläggsyrkande respektive avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
att avslå tilläggsyrkandet.

/1/1
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Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.

För att avslå tilläggsyrkandet rösta ja, för att bifalla Johanna Svenssons (S)
yrkande rösta nej.

Omr östningslista § 61

Ledamöter J a Nej Avstår

KD 1: e vice ordf. Michael Kristiansson X

M Pema Malmgren X

S Corry Thuresson X

C Karola Svensson X

M Adam Johansson X

SD Johanna Johansson X

S Ingvor Bergman X

KD Dan Hovskär X

SD Christopher Miinch X

M Caroline Lundberg X

C Niclas Fällström X

V Erik Kyrkander . X

S Susanne Berglund X

SD Matti Ovist X

S Niclas Hillestrand X

M Christina JornAus X

KD Gary Linn&isson X

S Johanna Svensson X

L Annika Carp X

C Hans Johansson X

SD -

M Sture Olsson X

S Roger Lundberg X

MP Anders Blom X

S Thomas Svensson X

. ,
Justerarnas aturer J I Protokollsutdraget bestyrksI
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Omröstningslista § 61

Ledamöter J a Nej Avstår

C Wanja Wallemyr X

SD Marita Ljus X

M Morgan Billman X

S Kelesh Hussein X

V Emil Estebanez X

KD Debora Josefsson X

S Jonas Karlsson X

SD -

C Göte Andersson X

M -

S Marie Post X

S Hanna Nord X

SD Milada Wurm X

C Rune Lennartsson X

S Alex Bergström X

SD -

S Kovan Akrawi X

M Elias Assio X

L Dag Högrell X

V Elisabeth Klang X

S Fredy Neilman X

C Zahra Igal X

SD -

KD Maria Bruckshaw X

S Lisbeth Ek X

S Ordförande Patrik Björck X

Summa 30 16

Omröstningens utfall är 30 ja -röster och 16 -nej röster. Kommunfullmäktige
har beslutat att avslå Johanna Svenssons (S) tilläggsyrkande.

Justerarnas si turer/ / a k )1 Protokollsutdraget bestyrks
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Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder och förvaltningschefer
Magnus Schedin, t.f. kommundirektör
Magnus Fleischer, ekonomichef

urer

KJusterarnas7n
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§62 Dnr 2020/00087

Entledigande av Zahra Igal (C) från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Zahra Igal (C) från uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen från och med den 14 april 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Eva Dahlgren (C) till uppdraget som ersättare
i kommunstyrelsen från och med den 14 april 2020 intill det nyvalda
kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod.

Bakgrund

Zahra Igal (C) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.

Yrkanden

Karola Svensson (C) yrkar att välja Eva Dahlgren (C) till uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.

Paragrafen sk ickas t i l l
Zahra Igal (C)
Eva Dahlgren (C)
Kommunstyrelsen
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

J usterarnas sign er Ke 6, Protokollsutdraget bestyrks
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§63 Dnr 2020/00092

Entledigande av Roger Lundberg (S) från uppdraget
som ledamot och 1:e vice ordförande i
byggnadsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Roger Lundberg (S) från
uppdraget som ledamot och 1:e vice ordförande i byggnadsnämnden från
och med den 14 april 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Corry Thuresson (S) till uppdraget som
ledamot i byggnadsnämnden från och med den 14 april 2020 till och med
den 31december 2022.

3 Kommunfullmäktige väljer Corry Thuresson (S) till uppdraget som 1:e
vice ordförande i byggnadsnämnden från och med den 14 april 2020 till
och med den 31 december 2022.

4 Kommunfullmäktige väljer Susanne Berglund (S) till uppdraget som
ersättare i byggnadsnämnden från och med den 14 april 2020 till och med
den 31 december 2022.

Bakgrund

Roger Lundberg (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot och
1:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att välja Corry Thuresson (S) till uppdraget som
ledamot tillika 1:e vice ordförande.

Niclas Hillestrand (S) yrkar att välja Susanne Berglund (S) till uppdraget
som ersättare efter Corry Thuresson (S).

Paragrafen skickas t i l l
Roger Lundberg (S)
Corry Thuresson (S)
Susanne Berglund (S)
Byggnadsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör
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§64 Dnr 2020/00132

Entledigande av Per Magnusson (SD) från uppdraget
som ersättare i tekniska nämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Per Magnusson (SD) från
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden från och med den 14 april
2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Mikael Lund (SD) till uppdraget som ersättare
i tekniska nämnden från och med den 14 april 2020 till och med den 31
december 2022.

Bakgrund

Per Magnusson (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
tekniska nämnden.

Yrkanden

Christopher Miinch (SD) yrkar att välja Mikael Lund (SD) till ersättare i
tekniska nämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Per Magnusson (SD)
Mikael Lund (SD)
Tekniska nämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör
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§65 Dnr 2020/00002

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående förteckning över
anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Anmälningsärenden

1 Socialnämnden yttrande § 32/2020 med anledning av kommunrevisionens
missiv och ganskningsrapport gällande ekonomistyrning och uppföljning
av verksamheten för barn och unga.

2 KPMGs revisionsrapport granskning av ekonomistyrning av och
uppföljning av verksamheten för placeringar av barn och unga, daterat 17
december 2019.

3 Kommunrevisionens missiv gällande granskning av ekonomistyrning och
resursutnyttjande och uppföljning av verksamheten för placeringar av
barn och unga, daterat 14 januari 2020.

Paragrafen skickas t i l l
Socialnämnden
Kommunrevisionen
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