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§66 Dnr 2020/00199

Motion från Milada Wurm (SD) om att tillskriva
regeringen att Falköpings kommun utses som ett
socioekonomiskt eftersatt område för att kunna
undantas från EBO-lagen

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för yttrande.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att tillskriva regeringen att
Falköpings kommun utses som ett socioekonomiskt eftersatt område för att
kunna undantas från EBO-lagen.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

JusterarnaVtidnaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§67 Dnr 2020/00198

Fråga från Milada Wurm (SD) till socialnämndens
ordförande gällande utbildning om smittspridning på
äldreboenden och inom hemtjänsten

Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Milada Wurm (SD) följande
fråga till socialnämndens ordförande Sture Olsson (M).

Fråga

Vi skall alltid värna om äldre människor. De är extra utsatta nu, när convid-
19 pandemi härjar. Vi vill att de äldre är trygga både på äldreboende och vid
behov av hemtjänsten. Därför vill jag fråga Sture Olsson, Socialnämndens
ordförande Vad har outbildad personal och vikarier, som jobbar på
äldreboenden och inom hemtjänsten, fått för utbildning inom smittspridning?

Sverigedemokraterna Falköping

Milada Wurm

Svar

I Falköpings kommun har ca 90 % av personalen inom särskilda boenden
och hemtjänst en omvårdnadsutbildning motsvarande undersköterska. I
denna utbildning ingår säkra hygienrutiner.

Utöver detta har all personal, inklusive de vikarier som ej genomgått en
vårdutbildning, fått en genomgång i basala hygienrutiner. Varje enhet har
också ett hygienombud som har en grundligare utbildning inom vårdhygien
och som bevakar att rutinerna efterlevs inom enheten.

Vad gäller skyddsutrustning har kommunen tillgång till munskydd,
godkända visir och handsprit. Vi bevakar och följer alltid
smittskyddsenhetens rekommendationer gällande smittskydd i olika skeden.
Så också nu med Coronaviruset (covid-19)

Sture Olsson

Socialnämndens ordf.

Paragrafen sk ickas t i l l
Milada Wurm (SD)
Sture Olsson (M)

Justerar/a Itnaturer
/-- ----7
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§68 Dnr 2020/00086

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år
2019

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera följande poster från år
2019 till år 2020.

Av kommunstyrelsens investeringar föreslås

• Telefonväxel 810 tkr

• Kommunnät 400 tkr

• Laddinfrastruktur 1000 tkr

• Infartsskyltar 2 000 tkr

• Infrastruktur Marjarp 400 tkr

• Beslutsstödsystem 700 tkr

Totalt 5 310 tkr av kommunstyrelsens investeringar ska ombudgeteras till
år 2020.

Av mark- och exploaterings investeringar föreslås

• Prästagårdsgärde 1300 tkr

• Megaliten etapp 1 1000 tkr

• Fåraberget etapp 2 A — radhus 16 500 tkr

• Förlängning Sikagården 4 200 tkr

• Förlängning Nordmannagatan 1 300 tkr

Totalt för mark- och exploaterings investeringar 24 300 tkr att ombudgeteras
till år 2020.

Bakgrund

Kommunstyrelsens verksamhet styrs till stor del av Falköpings kommuns
övergripande mål, vilka är följande:

1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

4. Skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska öka

Justerarnas si turer Protokollsutdraget bestyrks
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Mål 1
Utmaningarna som Falköping står inför är stora och omfattande. Det görs
många positiva satsningar som är betydande för en god måluppfyllelse. För
att skapa långsiktiga effekter i människors livsvillkor krävs en ihållande
positiv progression samt insatser som möter de behov som finns bland
medborgarna. För detta krävs bland annat en nära dialog med dem
kommunen är till för. I samhället ökar klyftorna och segregationen i
kombination med en ökad andel barn och unga med ohälsa. Kommunen är
på rätt väg och måluppfyllelsen bedöms som godtagbar.

Mål 2
Kommunstyrelsen samordnar och leder utvecklingen av infrastruktur,
kommunikationsmöjligheter och attraktiva boendemiljöer på ett sätt som
bidrar till måluppfyllelse. Kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår
bidrar till att öka måluppfyllelsen men arbetet med klimatet behöver stärkas.
Måluppfyllelsen bedöms som god men fortfarande märks att förtroendet från
boende på landsbygden sviktar.

Mål 3
Kommunstyrelsen har under året skapat goda förutsättningar för att
näringslivet ska kunna utvecklas. Nya företag har etablerats och befintliga
företag har satsat. En fortsatt utveckling av Logistic center samt ännu en
klättring uppåt på näringslivsrankningen är resultaten av ett medvetet och
aktivt arbete under flera år inom flera av kommunens verksamheter. En
annan framgångsfaktor är det nätverksarbete som bedrivs i olika former.
Strömmen av turister ökar till Falköping, vilket är glädjande. Det har också
inneburit en stark gästnattsutveckling med ökad beläggningsgrad. Analys
pågår för att utreda hur kommunen på bästa sätt kan möta denna utveckling.
Måluppfyllelsen bedöms som god.

Mål 4
Sammanfattningsvis kan konstateras att arbete har gjorts inom exempelvis
områdena medarbetarskap, ledarskap och kompetensförsörjning genom
utbildningar och samordnande insatser. Utvecklingsprojekt inom området
digitalisering har påbörjats inom en rad olika verksamheter och här har
kommunstyrelsen en samordnande funktion. Inom hållbarhetsområdet har
Agenda 2030 börjat implementeras i verksamheten. Måluppfyllelsen bedöms
som god.

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse på 6 236 tkr för
verksamhetsåret 2019. Inom stadsbyggnadsavdelningen blev avvikelsen 5
308 tkr mot budget. Detta beror på att utfallet av intäkterna är högre än
budget. Detta är kopplat till den exploatering som pågår i Falköpings
kommun. Den ökade exploateringstakten generar mer intäkter för
kommunen genom markförsäljning och taxor. Inom Samverkan och
Samordning periodiseras ett investeringsbidrag till Floby Ryttare.

Justerarna,7tbaturer Protokollsutdraget bestyrks7
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Föreningen väntar på svar från andra bidragsgivare på projektet kan
genomföras i sin helhet, innan investeringsbidraget kan utbetalas från
Falköpings kommun. Det finns även en positiv budgetavvikelse inom
överförmyndare beroende på att budgeterad arvoden till godemän inte har
utnyttjats. Inom Miljösamverkan finns ett överskott på 500 tkr som beror på
en återbetalning från MÖS avseende år 2018. I början på sommaren bildades
en ny politisk majoritet i Falköping som består av Centerpartiet,
Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet. Överskottet inom verksamhetsområdet Politik beror bland
annat på minskade kostnader av arvode under ett antal månader. Samt att i
beslutad budget från årets början innehöll en post på 2 000 tkr för
oförutsedda kostnader där endast 1 080 tkr användes.

Kommunstyrelsens investeringar slutade på 8 622 tkr (jämfört mot budget på
17 800 tkr). Genomförandegraden för kommunstyrelsens investeringsbudget
blev 48 % av budget år 2019.

Inom mark- och exploaterings investeringsbudget blev utfallet 31 531 tkr.
(jämfört mot budget 89 040 tkr). Genomförandegraden för år 2019 blev
35%.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunlednings förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner
kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 2019.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anhålla om
ombudgeteringar från år 2019 till år 2020 enligt framtaget förslag.
Ombudgeteringar för kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutas av
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen redovisade en positiv budgetavvikelse på 6 236 tkr för
verksamhetsåret 2019.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 81/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 48/2020
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-19
Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 2019, 2020-03-12

Paragrafen skickas t i l l
Pia Alhäll, kommundirektör
Susanne Beijbom, förvaltningsekonom
Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling

Justerar ignaturer ,ii..._ Protokollsutdraget bestyrks
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§69 Dnr 2020/00179

Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Revisionsberättelsen och revisionsrapporten för verksamhetsåret 2019
läggs till handlingarna.

Bakgrund

Kommunrevisionen har till kommunfullmäktige överlämnat revisions-
berättelsen för år 2019, daterad den 17 april 2020. 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.

I övrigt hänvisar kommunrevisionen till revisionsrapporten "Granskning av
bokslut och årsredovisning per 2019-12-31" 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 i huvudsak varit
tillräcklig.

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

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 2019.

Justerarnas signaturer, 41,140,
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Beslutsunder lag

Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2019, 2020-04-17
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 av KPMG, 2020-
04-14

Yttranden

Kommunrevisionens ordförande Lars Elinderson (M) redogör för
revisionsberättelsen.

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder, revisionsberättelse och revisionsrapport bifogas
Kommunrevisionen
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas, 'gdaturer› i t Protokollsutdraget bestyrks
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§70 Dnr 2020/00131

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att resultaträkning, balansräkning och
kassaflödesanalys för Falköpings kommun för år 2019 fastställs.

2 Av 2019 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till
kommunens resultatutjämningsreserv.

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

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för Falköpings
kommun år 2019. Som bilaga till koncernredovisningen ingår
årsredovisningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB.
Falköpings kommun uppvisar ett positivt resultat för 2019 på 42,5 miljoner
kronor (2018: 18,5 miljoner kronor).

Kommunens bolag redovisar också ett positivt resultat, 21,9 miljoner kronor.
Koncernens resultat blev således 64,4 miljoner kronor för 2019 (2018: 39,8
miljoner kronor).

Investeringarna uppgick under 2019 till 428,4 miljoner kronor (2018: 313,7)

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 2019 ett
resultatkrav på 40,7 miljoner kronor. Årets resultat på 42,5 miljoner kronor
är 1,8 miljoner kr högre än resultatkravet för det enskilda året. Resultatet ska
dock ses över tid, 10 år. Genomsnittligt resultat de senaste tio åren för
Falköpings kommun är 49,4 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
det är relativt stora avvikelserna mellan nämnderna. Barn och
utbildningsnämnden visar ett underskott på 27,5 miljoner kronor medan
socialnämnden har ett överskott på 12,1 miljoner kronor för 2019.
Kommunstyrelsen visar ett överskott på 6,2 miljoner kronor. Den
sammanlagda avvikelsen för nämnderna jämfört med budget visar en negativ
avvikelse på 6,0 miljoner kronor. Driftsredovisningens sammanställning av
centrala poster visar en positiv avvikelse på 13,9 mnkr, vilket till största
delen beror på högre reavinster än budgeterat. Huvuddelen är att hänföra till
försäljning av mark- och exploateringsfastigheter. Vidare under övriga
centrala poster finns en positiv avvikelse jämfört med budget på 16,3 mnkr,
där de största posterna är generella statsbidrag och finansiella intäkter. Vad

Justerarnf f yjgnaturer

1
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gäller finansiella intäkter skall noteras den positiva avvikelsen beror på
värdeuppgång på bland annat kommunens aktieinnehav. Detta är en
regeländring från tidigare år och betyder nu att värdeförändringar kommer
att påverkar resultatet.

Av 2019 års budget på 759,6 miljoner kronor investerades 428,4 miljoner
kronor. Självfinansieringsgraden blev 39,0 procent för 2019. Snittet för de
senaste tio åren är 67,3 procent. Orsaken till den lägre 2019 är en mycket
högre investeringstakt 2019 än tidigare år.

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.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 82/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 49/2020
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-30
Falköpings kommuns årsredovisning för år 2019, 2020-03-24

Yrkanden

Niclas Fällström (C), Ingvor Bergman (S), Dan Hovskär (KD) och Annika
Carp (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Yttranden

Adam Johansson (M) yttrar sig.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det enbart finns ett förslag till beslut om att bifalla
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
detta.

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder
Falköpings Hyresbostäder AB

Justerarnas ' aturer
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§71 Dnr 2020/00180

Prövning av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns
kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret
2019

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2019.

2 Kommunfullmäktige beviljar byggnadsnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

3 Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

4 Kommunfullmäktige beviljar kompetens- och arbetslivsnämnden
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

5 Kommunfullmäktige beviljar krisledningsnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

6 Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

7 Kommunfullmäktige beviljar nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

8 Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

9 Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

10 Kommunfullmäktige beviljar valnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

11 Kommunfullmäktige beviljar överförmyndaren ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

12 Kommunfullmäktige beviljar valberedningen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

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 aturer Protokollsutdra et bestyrksg
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Bar n- och utbildningsnämnden

Johanna Johansson (SD), Ingvor Bergman (S), Thomas Svensson (S), Britt-
Marie Aronsson (KD). Hanna Nord (S), Lovisa Wennerholm (C), Elisabeth
Klang (V) och Fredy Neilman (S).

Byggnadsnämnden

Corry Thuresson (S), Dan Hovskär (KD), Roger Lundberg (S), Emil
Estebanez (V), Milada Wurm (SD), Inga-Lill Bergsten (S), Elias Assio (M),
Maria Bruckshaw (KID) och Lisbeth Ek (S).

Kommunstyr elsen

Adam Johansson (M), Ingvor Bergman (S), Dan Hovskär (KD), Pema
Malmgren (M), Niclas Fällström (C), Erik Kyrkander (V), Susanne Berglund
(S), Niclas Hillestrand (S), Johanna Svensson (S), Annika Carp (L),

Sture Olsson (M), Marita Ljus (SD), Kelesh Hussein (S), Ingrid A. Jarlsson
(M) och Fredy Neiiman (S).

Kompetens- och ar betslivsnämnden

Johanna Johansson (SD), Ingvor Bergman (S), Christopher Miinch (SD),
Susanne Berglund (S), Niclas Hillestrand (S), Emil Estebanez (V), Jonas
Karlsson (S) och Dag Högrell (L).

Kr isledningsnämnden

Adam Johansson (M), Ingvor Bergman (S) och Dan Hovskär (KD).

Kultur - och fr it idsnämnden

Matti Qvist (SD), Morgan Billman (M), Marie Post (S) och Milada Wurm
(SD).

Nämnden för  samhällsskydd meller sta Skar abor g

Corry Thuresson (S), Dan Hovskär (KD), Ingrid A. Jansson (M) och Lisbeth
Ek (S).

Socialnämnden

Corry Thuresson (S), Rune Lennartsson (C), Susanne Berglund (S), Gary
Linneusson (KD), Sture Olsson (M), Christiane Uhle (C), Marita Ljus (SD),
Kelesh Hussein (S) och Kovan Akrawi (S).

T ekniska nämnden

Christopher Miinch (SD), Christina Jormeus (M) och Johanna Svensson (S).

Valnämnden

Anders Winlöf (M), Corry Thuresson (S), Christopher Miinch (SD), Kovan
Akrawi (S), Fredy Neiiman (S), och Lisbeth Ek (S)

Justerarnas si turer Protokollsutdraget bestyrks,
—)
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Valber edningen

Corry Thuresson (S), Pema Malmgren (M), Niclas Hillestrand (S), Marita
Ljus (SD), Britt-Marie Aronsson (KD), Marie Post (S), Kovan Akrawi (S),
Inga-Lill Bergsten (S) och Lisbeth Ek (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
revisionsberättelsen för år 2019 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.

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 § 38 i kommunfullmäktiges arbetsordning är det
kommunfullmäktiges presidium som bereder frågor och ärenden om
prövning av ansvarsfrihet och anmärkning. Kommunrevisionen har i
revisionsberättelsen för år 2019 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
2019.

Yrkanden

Patrik Björck (S) yrkar att lägga till beslutspunkt om valberedningens
ansvarsfrihet för år 2019.

Justerary Ignaturerat- It».
6 3

Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Patrik Björcks (S) yrkande respektive
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt yrkandet.

Ordförande finner att det enbart finns kommunfullmäktiges presidiums
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget.

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder

Justeram signaturer Protokollsutdraget bestyrks/.-
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§72 Dnr 2020/00111

Ombudgetering av investeringar från år 2019 t i l l  år 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera investeringsmedel från år
2019 till år 2020 med sjuttiotre miljoner etthundra tusen kronor (73 100
000 kronor).

Bakgrund

Ombudgetering av investeringsmedel utgår från den investeringsram som
kommunfullmäktige beslutat om för år 2019, 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 2020 behöver en ombudgetering av investeringsmedel från
år 2019 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
2019 innebär att investeringsramen för år 2020 ökar.

7,7tntit!it ht • 34.61 !-C-07•07g!!,

!
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SKATIEFI NAN ERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn-  och utbi ldningsnämnden

Byggnadsnämnden

Kommunsty relsen

Kommuntedongsförvätningen

Merk och erploatering

Kompetens-  och arbetslivsnärnnden

Kultur- och fritidsnärn nden n

Sarnhällsskydd mellersta Skaaborg

S2c ialnännden

Tekniska nämnden

Re-/läpande investering

Projekt imestering

Kommunrer i sionen

Valnämnden
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Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen har samlat in och gått igenom nämndernas
önskemål om ombudgetering av investeringsmedel till år 2020. Dessa
sammanfattas i tabellen nedan, samt kommunledningsförvaltningens förslag
till ombudgetering och ny investeringsram för år 2020.

Barn- och utbildningsnämnden nämndens kvarvarande investeringsmedel för
år 2019 om 2,7 mnkr. Ombudgeteringen kommer främst användas för
inventarier till förskolan i Kinnarp som budgeterats till år 2019 men som
färdigställdes fört år 2020.

Kommunstyrelsen önskar ombudgetera investeringsmedel om 29,6 mnkr
fördelat på 5,3 mnkr för projekt inom kommunledningsförvaltningen som
inte färdigställdes under år 2019 samt 24,3 mnkr avseende MEX-
investeringar.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg önskar ombudgetera
kvarvarande investeringsmedel för år 2019 med 3,1 mnkr, detta för att täcka
kommande behov att byta ut fordon.

Socialnämnden önskar ombudgetera 1,0 mnkr avseende inventarier på
Tåstorps demensboende som blev färdigt under vintern år 2019/2020.

Tekniska nämnden har önskat ombudgetera totalt 59,9 mnkr för den
skattefinansierade delen. Kommunledningsförvaltningen har tillsammans
med samhällsbyggnadsförvaltningen gått igenom samtliga ombudgeteringar
och fördelat dem på Re-/löpande investeringar och projektinvesteringar.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att ombudgetera 21,3 mnkr
kopplat till re-/löpande finansieringar som inte blivit genomförda under år
2019 men där det finns en tydlig plan på investering under år 2020. Samt
15,9 mnkr för projektinvesteringar, här har kommunledningsförvaltningen
föreslagit förändringar av ombudgeteringar kopplat till köksombyggnader
och Falköpings energiprojekt, då dessa bör ingå i projektdirektiv för att
bättre visa total investeringskostnad i kommande projektinvesteringar.

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.

Detta gäller dock inte Falköpings energiprojekt (FEP) som tekniska
nämnden önskar ombudgetera med 17 mnkr till år 2020. FEP har sin grund i
ett kommunfullmäktige beslut från år 2012, anslag ingick i budgeten för år
2012-2014, och gällde perioden år 2012-2015. Totalt skulle
energibesparingar för totalt 85 mnkr genomföras under perioden fördelat på

J usterarnas s turer \ Protokollsutdraget bestyrks
i b1

k._lI



FLAKÖP119.2
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (24)
Sammanträdesdatum
2020-04-27

55 mnkr i nya investeringsanslag under 4 år, 5 mnkr extra driftsanslag under
3 år samt 15 mnkr från underhållsbudget under 2013-2015. Totalt skulle
projektet minska kommunens energikostnader med 7 mnkr per år när
projektet slutförts. De medel som inte använts under respektive år har om
budgeterats och till år 2020 önskar TN att ombudgetera kvarvarande medel.
Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att projekt på detta viss
inte bara kan fortsätta att ombudgeteras mellan år, tekniska nämnden bör
därför få i uppdrag till kommande delårsrapporter specificera hur de kommer
att investera kvarvarande ombudgeterade medel inom FEP.

Kommunledningsförvaltningen bedömning är även att FEP skrivs ner till 8
mnkr, vilket var 2019 års budgetanslag, eftersom investeringar nu ska läggas
fram med totala belopp i projektdirektiv och inte som innan kunnat byggas
med olika medel inom drift- och investeringsbudget. Eventuella
driftskonsekvenser kopplade till detta är inte beräknat men kan handla om
minskade mediakostnader och ökade kapitalkostnader.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 84/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 50/2020
Tjänsteutlåtande från ekonomiavdelningen, 2020-03-25

Paragrafen sk ickas t i l l
Alla nämnder
Magnus Fleischer, ekonom
Christoffer Eriksson, ekonom
Jens Sjöstrand, ekonom

,
Justerarnas ignaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§73 Dnr 2020/00112

Förändringar för budgetram för kapitalkostnader med
mera år 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige godkänner budgetramförändringen för 2020 års
driftsbudget.

Bakgrund

Falköpings kommuns driftsbudget för år 2019 beslutades av
kommunfullmäktige den 25 november 2019 i ärendet "Flerårsplan för år
2020-2022". I Flerårsplanen för år 2020-2022 fördelades kostnaden för städ
och hyror ut från tekniska nämnden till övriga nämnder. I samband med
bokslut och aktivering av flertalet nya fastigheter finns det ett behov att
justera städ och hyreskostnader mellan nämnderna för att bättre spegla
verkligheten. 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 2020 samt
sista delen av löneöversyn 2019 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.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunfullmäktige bör
justera 2020 års driftsbudget kopplat till förändringar inom kapitalkostnader,
justering av hyror och städ mellan tekniska nämnden och övriga nämnder
kopplat till utfördelningen av dessa kostnader i Flerårsplan 2020-2022. Samt
den del av löneöversyn för år 2019 som inte var klar vid antagandet av
Flerårsplan för år 2020-2022.

Justerarn as i n,aturer/ / g
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Nämnder

Barn -och utbildningsnämnde

Byggnadsnämnden

KOMmunstyrelsen

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kultur -och fritidsnämnden

Sam hällsskydd mellersta Skaraborg

Socialnämnden

Äldreomsorg och funktionsnedsättning

Individ- och fami ljeom sorg

-719,8

-0,9

-108,3

-61,2

-65,6

-30,9

-849,6

-667,2

-182,5

Tekniska nämnden -179,0

Kom m unrevisionen -1,3

Valnämnden -0,1

Osntralt

Pensioner och lönebi kostnader -33,0

Löneutrymme -37,3

Förändring av sem esterlöneskuld 0,0

Moms omsorgsboende 5,0

bugdetpott, oförutsett -2,5

Lokalhyra på lokaler som ska avyttras -4,0

SIR 0,0

Vinst vid avyttring av tillgångar 5,0

Förlust vid avyttring av tillgångar 0,0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -7,0

tktjI4-i 4) i14'4

,iga" 3-3.A•rp$141.4;4; -2
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Vatten och avlopp 0,0

Biogas -0,3

Avfall 0,0

-0,9

0,0

-1,4

0,1

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

-21,6

-8,2

0,0

0,2

0,3

-0,5

-0,3

0,8

-2,6

3,5

7,7

0,0

-0,2

-1,8

-1,8

441

-729,1

-0,9

-109,6

-60,9

-66,2

-31,3

-850,9

-671,8

-179,0

-192,9

-1,3

-0,1

-33,0

2,0 -35,3

0,0

5,0

-2,5

-4,0

0,0

5,0

0,0

-7,0

0 0 D,0

f),P I(J( '2 jk14il

0,0

-0,3

0.0

Övriga poster

Avskrivningar -121,7

Återföring av kapitalkostnader 139,8

Skatta ntäkter 1 472,5

Generella statsbidrag 642,8

Finansiella intäkter 7,0

Finansiella kostnader -16,0
(71,) 1,7,1

(kl]

fki)

24,3

()

-121,7

164,1

1472,5

642,8

7,0

-16,0

,

Finansier ing

Ingen av ovanstående förändringar av budgetramen för år 2020 har någon
konsekvens för Falköpings kommuns resultat.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 85/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 51/2020
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-20

Justerama aturer
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§74 Dnr 2020/00162

Entledigande av Pernilla Nordberg (C) från uppdraget
som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Pernilla Nordberg (C) från
uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden från och
med 12 maj 2020.

2 Kommunfullmäktige beslutar att välja Zahra Igal (C) till uppdraget som
ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden från och med 12 maj 2020
till och med 31 december 2022.

3 Kommunfullmäktige beslutar att välja Kjell -Åke Johansson (C) till
uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden från och
med 12 maj 2020 till och med 31 december 2022.

Bakgrund

Pernilla Nordberg (C) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
kompetens- och arbetslivsnämnden.

Yrkanden

Niclas Fällström (C) yrkar att välja Zahra Igal (C) till ledamot och Kjell -Åke
Johansson (C) till ny ersättare efter Zahra Igal (C).

Paragrafen skickas t i l l
Pernilla Nordberg (C)
Zahra Igal (C)
Kjell -Åke Johansson (C)
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerzap,as signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§75 Dnr 2020/00002

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

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

Anmälningsärenden

1 Socialnämnden § 47/2020 Rapport ej verkställda gynnande beslut enligt
LSS och SoL.

2 Rapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL kvartal 4,
2019

3 Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL
kvartal 4, 2019

Paragrafen skickas t i l l
Socialnämnden
Kommunrevisionen

Justerarnas signaturer

4,2
Protokolisutdraget bestyrks


