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§ 47 Dnr 2019/00090 022

Uppföljning av projektet "Heltid till alla"

Information

Personalkonsult Ulrika Sanfridsson Fritz informerar om projektet "Heltid till
alla". Den politiska majoriteten i Falköpings kommun har under ett antal år i
olika styrdokument betonat vikten av att alla anställda ska erbjudas
heltidstjänster och förvaltningarna har löpande arbetat med olika typer av
arbetstidslösningar för att minska andelen ofrivilligt deltidsanställda. År
2011 påbörjades förarbetet till projektet med en kartläggning av den
dåvarande situationen samt studiebesök hos andra kommuner som jobbade
med liknande projekt.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2013, § 89, att starta ett arbete
som innebär heltid till alla. Syftet med projektet "Heltid till alla" var att
Falköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare samt att lyfta
arbetstidsfrågan som en viktig del i jämställdhetsarbetet. Projektets mål var
att all tillsvidareanställd personal skulle ha en heltidsanställning med
möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Detta skulle vara genomfört inom en
3 -årsperiod från projektets start. Beslut togs också att från och med 1 januari
2014 skulle alla tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar om
mer än 6 månader annonseras ut som heltidstjänster.

Andelen heltidsanställda inom Falköpings kommun har ökat under projektets
gång. År 2013 var 84,5 procent av de anställda männen och 58,3 procent av
de anställda kvinnorna heltidsanställda. År 2018 var 96 procent av de
anställda männen och 95 procent av de anställda kvinnorna heltidsanställda i
grunden. År 2018 var totalt 25,7 procent av de anställda tjänstlediga och
4,5 procent var deltidsanställda.

Projektet är avslutat, men arbetet med konceptet "Heltid till alla" fortsätter i
organisationen. Mer information om projektet finns i projektrapporten för
"Heltid till alla".

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 48 Dnr 2018/00317 810

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

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

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

Bakgrund

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

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

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

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

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

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

Justerarnas signaturer Protokolisutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

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

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 19/2019.
Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande.

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

Yrkanden

Marita Ljus (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Marita
Ljus (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbets-
utskottets förslag.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas sig_naturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 49 Dnr 2018/00318 730

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

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

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

Reservation

Adam Johansson (M) och Sture Olsson (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Adam Johanssons (M) yrkande.

Bakgrund

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

"Liberalerna Falköping föreslår att kommunen tillsätter ett äldreombud i
kommunen

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

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

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

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

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

Justerarnas signaturer icY Protokollsutdraget bestyrks
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Liberalerna Falköping föreslår att kommunen snarast tillsätter ett
äldreombud."

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

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

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

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

I tjänsteutlåtandet till socialnämnden framförs avslutningsvis följande
motivering.

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

Förvaltn ingens bedömning

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 20/2019.
Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande.

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

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Adam
Johanssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt
arbetsutskottets förslag.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 50 Dnr 2019/00084 042

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för
år 2018

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsredovisning
för år 2018.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera följande
poster från år 2018 till år 2019.

• Kommunövergripande IT -investeringar samt kommunstyrelsens
IT -fonder totalt 0,8 miljoner kronor

• Mark- och exploateringsinvesteringar

o Diamanten 0,6 miljoner kronor

o Anneborg iordningställande av gata 0,2 miljoner kronor

o Alvared iordningställande av gata 0,1 miljoner kronor

o Fåraberget etapp 1, 3,9 miljoner kronor

o Gamla Stan 2:26 Megaliten etapp 1, 1,2 miljoner kronor

Bakgrund

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

1. Ett socialt hållbart Falköping

2. Ett attraktivare Falköping

3. Ett näringsliv som utvecklas

4. Kvalitén inom verksamheterna ska öka

Under året har kommunstyrelsen arbetat tillsammans med nämnderna för att
stärka styrning och skapa bättre förutsättningar för arbetet mot målen vilket
är en del i mål fyra att kvaliteten i verksamheten ska öka. Ett gemensamt
uppföljningshjul har tagits fram och verksamhets- och ekonomiuppföljningen
hänger mer ihop. Vidare har kommunstyrelsens arbete med att få ett
helhetsperspektiv på kommunens resultat utvecklats under året.

Vad gäller mål 1 "Ett socialt hållbart Falköping" ges en lägre bedömning,
godtagbar, utifrån att människors livsvillkor behöver förbättras. Däremot ser
kommunstyrelsen att arbetet med målet stärkts och olika delar i samhället
har engagerats i arbetet. Samordningen inom kommunen har också stärkts
liksom det främjade och förebyggande arbetet.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks__, ,
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Även mål 2 och 3, "Ett attraktivare Falköping" och "Ett näringsliv som
utvecklas" bedöms ha en god måluppfyllelse vilket grundar sig i närings-
livets nöjdhet, utvecklad infrastruktur som kommunikationer samt ett
förstärkt sammarbete såväl internt som externt.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som god för mål 4, "Kvalitén inom
verksamheterna ska öka".

Kommunstyrelsen redovisade en positiv budgetavvikelse på 16,3 miljoner
kronor för verksamhetsåret 2018. Avvikelserna kan främst härledas till
kommunstyrelsens oförutsedda medel som inte användes. I beslutad budget
innehöll en post för kommunstyrelsens förfogande på 12 miljoner kronor
enligt beslut i kommunfullmäktige den 23 april 2018,§ 66. 11,1 miljoner
kronor användes inte.

Inom verksamheten "Hållbar utveckling/Stadsbyggnadsavdelningen" beror
överskottet bland annat på vakanser och glapp mellan tjänster under året
samt att flera stora etableringar har genererat stora intäkter. Många sålda
tomter och bygglovsavgifter, samt administrationsavgifter vid försäljning av
mark, genererar ett överskott om 3,1 miljoner kronor. Inom verksamheten
"Samverkan och Samordning" beror överskottet på att beslutat större
investeringsbidrag till Stenstorps IF uteblev. Föreningen fick avslag från
andra bidragsgivare. Det finns även avvikelse inom Överförmyndare och
Miljösamverkan Östra Skaraborg vilket tillsammans genererar ett överskott
om 2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens investeringar slutade på 5,1 miljoner kronor (jämfört
med budgeten på 8,1 miljoner kronor). Genomförandegraden blev 63 procent
av budget år 2018. Avvikelsen beror bland annat på att e -arkiv investeringen
togs kostnaden i driftsredovisningen. Inom området Marjarp har ingen
investering gjorts under år 2018. Vissa projekt har inte kommit igång och
andra projekt löper över flera år.

Inom mark- och exploatering investeringsbudget blev utfallet 20,6 miljoner
kronor (jämfört med budgeten på 56,9 miljoner kronor). Genomförande-
graden blev 36 procent av budget.

Ombudgetering till år 2019
Av kommunstyrelsens investeringar föreslås att kommunövergripande
IT -investeringar samt kommunstyrelsens IT -fonder totalt 0,8 miljoner kronor
ombudgeteras till år 2019.

Av mark och exploateringsinvesteringar föreslås Diamanten 0,6 miljoner
kronor, Anneborg iordningställande av gata 0,2 miljoner kronor, Alvared
iordningställande av gata 0,1 miljoner kronor, Fåraberget etapp 1, 3,9
miljoner kronor samt Gamla Stan 2:26 Megaliten etapp 1, 1,2 miljoner
kronor (resterande medel finns redan upptagen i verksamhetsplan 2019)
ombudgeteras till år 2019 då dessa projekt inte är klara vid årets utgång.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner
kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2018.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anhålla om
ombudgeteringar från år 2018 till år 2019 enligt framtaget förslag.
Ombudgeteringar för kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutas av
kommunfullmäktige.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 mars 2019, har utarbetats av ekonom
Susanne Beijbom och kommunstrateg Catarina Ungh.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 21/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Katarina Andersson, kommundirektör
Susanne Beijbom, ekonom
Catharina Ungh, kommunstrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 51 Dnr 2019/00034 042

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2018

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

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

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

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

Bakgrund

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

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

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

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

Vid analysen av budgetavvikelser på nämndsnivå är det viktigt att notera att
de relativt stora avvikelserna mellan nämnderna. Barn och utbildnings-
nämnden visar ett underskott på 7,7 miljoner kronor medan socialnämnden
har ett överskott på 26,0 miljoner kronor för år 2018. Kommunstyrelsen
visar ett överskott på 16,4 miljoner kronor. Dock var här 12,0 miljoner
kronor avsett för oförutsedda händelser, vilket resursmässigt inte använts.
Den sammanlagda avvikelsen för nämnderna jämfört med budget visar en
positiv avvikelse på 41,9 miljoner kronor. Motsvarande avvikelse för

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 22/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 52 Dnr 2019/00092 041

Ombudgetering av investeringar från år 2018 till år 2019

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att besluta om
ombudgeteringar av investeringsmedel från år 2018 till år 2019
med hundrafemton miljoner sjuhundranittio tusen kronor
(115 790 000 kronor).

Bakgrund

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

Nämnderna har i samband med deras verksamhetsredovisningar lyft sina
ombudgeteringsbehov till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen samlar in
och bereder alla ombudgeteringar och föreslår kommunfullmäktige att
besluta om ombudgeteringar av investeringsmedel.

Det viktiga i en ombudgetering är att investeringsmedlen främst är kopplade
till specifika investeringsprojekt. Om det blivit investeringsmedel över från
ett avslutat projekt är detta inte ett skäl att ombudgetera investeringsmedel
till kommande år. Det är även viktigt att förtydliga att ombudgetering från år
2018 innebär att investeringsramen för år 2019 ökar.

Förvaltn ingens bedömning

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

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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FALKÖPINGS KOMMUNS
INVESTERINGSRAM EFKR)

Skattefinansierade verksamheter

AV KF BESLUTAD
INVESTERINGSRAM 2019

OMBUDGETERINGS
FRUN N AM ND

ALF BEDOMNING AV
FÖRSLAG TILL BESLUT

NY INVESTERINGSRAM
TILL AR 2010

Barn- och utbildningsnämnden 12 400 850 850 13 250
Byggnadsnämnden 0 0 0 0
Kommunstyrelsen 17 000 800 800 17800
Kompetens -och arbetslivsnäm nden 800 0 0 800
Kultur- och fritidsnämnden 900 403 400 1 300
Sam hällsskyddsnämnden 2 200 3 024 3 020 5 220
Socialnämnden 4 600 o 0 4 600
Tekniska nämnden 448 400 91 626 91 630 540 030

Summa skattefinansierade verksamheter 486 300 96 703 96 700 583 000_ _

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten & avlopp 30 000 2 900 -660 29 340
VA -kollektivet 30 000 0 -3560 26 440
Skatte kollekti vet 0 2 900 2 900 2 900

Biogas 2 000 13 610 13 610 15 610
Summa avgiftsfinanslerade verksamheter 32 000 16 510 12 950 44 950

Mark & exploatering

Exploaterings & markinköp 111 400 6 140 6 140 117 540
avgår försäljning -39 700 0 0 -39 700

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

Totalt Investeringsbudget 590 000 119 353 115 790 705 790

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansier ing

Investeringar har en direkt koppling till Falköpings kommuns driftkostnader,
bland annat i form av höge finansiering- och avskrivningskostnader. När det
gäller investeringsmedel kopplade ombudgeteringar bör de inte ge någon
ytterligare påverkan av kommunens driftkostnader då det inte rör sig om nya
investeringsprojekt utan ombudgetering av medel till redan beslutade
projekt.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 8 mars 2019, har utarbetats av ekonom
Christoffer Eriksson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 23/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 53 Dnr 2019/00093 041

Budgetramförändring för drift och investeringsbudget
år 2019

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
budgetramförändring för 2019 års driftsbudget samt förändringen av
investeringsbudgeten med elvamiljoner sexhundra tusen kronor
(11 600 000 kronor).

Bakgrund

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

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

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

Förvaltn ingens bedömning

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

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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FALKÖPINGS KOM M UNS
INVESTERINGSRAM (TKR)

Skattefinansierade verksamheter

INVESTERINGSRAM 2019
FÖRÄNDRING SOM

SKULLE VARIT MED I
PLERARSP LA N

NY INVESTERINGSRAM
TILL AR 2019

Barn -och utbildningsnämnden 13 250 i 0 13 250

Byggnadsnämnden 0 0 0

Kommunstyrelsen 17 800 o 17 800

Kompetens -och arbetslivsnämnden 800 0 800

Kultur- och fritidsnämnden 1 300 o 1 300

Samhällsskyddsnämnden 5 220 0 5 220

Socialnämnden 4 600 11 600 16 200

Tekniska nämnden 540 030 0 540 030

Summa skattef inans ierade v erksamheter 583 000 ' 11 600 594 600

Av giftsf inansierad v erksamhet

Vatten & avlopp 29 340 o 29 340

VA -kollektivet 26 440 0 26 440

Skattekollektivet 2 900 0 2 900

Biogas 15 610 0 15 610

Summa avgiftsfinansierade verksamheter 44 950 0 44 950

Mark & exploatering

Exploaterings & markinköp 117 540 0 117 540

aygår försäljning -39 700 0 -39 700

Summa Mark & exploatering 77 840 0 77 840

Totalt invester ingsbudget 705 790 11 600 717 390

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

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

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

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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behöver justeras mellan nämnderna eftersom detta annars kommer att
påverka deras verksamhetsplaner.

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

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

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

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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BUDGET KF JUSTERINGS 5M S,
KAP ITALKOST IN T AK T . , KULTURSAM, FORSTALARA SAMVERKANS- 50 BUDGETRAM

-2019 EN OCH REN BUS OCH REN RO KAP 2019 AVTAL OCH 2019
RADER 2015

KAPITAL KOST

Barn- och utbildningsnämnden 603 300 o -100 603 200
Byggnadsnämnden 1 800 o 1 800
Kommunstyrelsen 104 400 -100 104 300
Kompetens -och arbetslivsnämnden 53 300 o -200 53 100
Kultur- och fritidsnämnden 40 300 o 500 100 40 900
Sam hällssleAd mellersta Skaraborg 30 600 o o 30 600
Socialnämnden ' 759 900 ' o ' o o o . 759 900

Äldreomsorg o funktionshinder 802 200 0 602 200
IFO 157 700 0 157 700

Tekniska nämnden 374 200 1 600 -500 375 300

Kommunrevisionen 1 300 o 1300
Valnämnden 900 o 900

Su m m a n äm n d er T 1 970 800 ' 1 500 0 0 -200 0 1 971 300

Cen t ralt

Pensioner och lönebikostnader 24 800 24 800
Semestedöneskuld, oh -tig, timlöner m.m. o o
Löneutrymme 36 100 200 36 300

Förändring avsemesterlöneskuld -3000 -3000

Moms omsorgsboende -5 000 -5000
Bidrag till statlig Infrastruktur(E20) 7 000 7 000

Summa centralt 59 900 0 0 0 200 0 80 100

SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAM H

Taxef lnans ie rad v erksamhet

Vatten och avlopp

Biogas 300 300
SUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET 300 300

TOTALT

Finansen

Avskrimingar -210000 -120000

Återföring av kapitalkostnader 138 300 1 500 0 139 800
Skatteintäkter 1 429 700 1 429 700
Generella statsbidrag 597 400 697 400
Finansiella intäkter 7 000 7 000
Finansiella kostnader -13000 -13 000
Finansiering aoorcbodgeleriogarsru RUR 0

0Resu ltat 19 200 0 0 0 0 19200

Finansier ing

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 24/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas sig turer
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§ 54 Dnr 2018/00346 042

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet
år 2019

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen antar förslaget till internkontrollplan för år 2019.

Bakgrund

Enligt riktlinjerna för Falköpings kommuns internkontroll ska det upprättas
en internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter. Kommun-
ledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till internkontrollplan för
kommunstyrelsens verksamheter för år 2019. Intemkontrollplanen inne-
håller, förutom de fyra kommungemensamma punkterna för alla nämnder,
ytterligare två kontrollpunkter.

En internkontrollgrupp med representanter från varje förvaltning har startats
med syfte att utveckla hela kommunens internkontrollsprocesser. En intern-
kontrollplan bör baseras på en ordentligt genomförd riskanalys, ett arbete
som idag är eftersatt. Detta är dock ett arbete som tar tid att genomföra.
Internkontrollgruppens arbete är därför att betrakta som i grunden lång-
siktigt.

Att förvaltningen har valt att inte lyfta fram fler förslag på kontrollpunkter
för år 2019 beror på detta nystartade kommunövergripande internkontroll-
arbete. Förvaltningen vill lägga mer tid på att identifiera de arbetsprocesser
som finns inom kommunstyrelsens egna verksamheter och analysera dessa
för att identifiera möjliga risker och sedan värdera dessa risker utifrån till
exempel eventuell ekonomisk skada, förtroendepåverkan och sannolikhet att
det händer. En riskanalys som kommer att ligga till grund för kommande
intemkontrollplaner.

Följande punkter har valts ut som förslag från förvaltningen för att ingå i
kontrollplanen för kommunstyrelsens egna verksamheter för år 2019.

1. Nämndsbeslut — Har beslut fattade av nämnd/arbetsutskott verkställts
(gemensam punkt)

2. Avtalssignering — Avtal ska tecknas av behöriga personer (gemensam
punkt)

3. Avtalsbevakning — Alla ingångna avtal ska ha bevakning av
giltighetstid och uppsägningstid (gemensam punkt)

4. Utbetalningar — Kontroll av rutiner för alla typer av utbetalningar av
likvida medel. (gemensam punkt)

Justerarnas sign turer
--,---
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5. GDPR — Vi ska inte behandla fler personuppgifter än vad som
behövs för ändamålen och vi ska skydda personuppgifterna så att inte
obehöriga får tillgång till dem och att de inte förloras eller förstörs.

6. Avtalstrohet — Kontroll om det finns tecknade avtal innan inköp görs.

Förvaltn ingens bedömning

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta den framtagna intern-
kontrollplanen för kommunstyrelsens verksamheter för år 2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 9 januari 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 25/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Katarina Andersson, kommundirektör
Maria Ström, personalchef
Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation
Karin Hallgren, intemkontrollgnippen
Catrine Berger, intemkontrollgruppen
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 55 Dnr 2019/00070 106

Skaraborgs kommunalförbunds arbetssätt och
organisation

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat
förslag på nytt arbetssätt och organisation för Skaraborgs
kommunalförbund.

Bakgrund

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

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

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

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

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

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

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 26/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 56 Dnr 2018/00510 106

Ändring av Skaraborgs kommunalförbunds
förbundsordning

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Skaraborgs
kommunalförbunds förslag på ny förbundsordning under förutsättning att
kommunalförbundet vid nästa revidering anger samtliga punkter i 9 kap.
6 § kommunallagen (SFS 2017:725) samt gör de redaktionella justeringar
som uppmärksammats.

Bakgrund

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

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

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

Förvaltn ingens bedömning

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

Förvaltningen har även uppmärksammat följande.

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

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

• I § 18 saknas 3:e vice ordförande.

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 27/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 57 Dnr 2019/00076 005

Utseende av dataskyddsombud för kommunstyrelsen
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

Justerarnas signaturer —, Protokollsutdraget bestyrks
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§58 Dnr 2019/00052 106

Uppsägning av avtal om konsumentrådgivning med
Råd och Rön

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till
tekniska nämnden att säga upp avtalet om konsumtrådgivning med
Råd och Rön.

Bakgrund

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

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

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

Förvaltn ingens bedömning

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

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

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

Finansier ing

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

Tjänsteutlåtandet, daterat den 8 mars 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 29/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§59 Dnr 2019/00073 500

Ändring av befintligt avtal med Fastighetsaktiebolaget
Mösseberg om tillgång till uppställningsspår på
Brogärdets kombiterminal

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen godkänner förslaget till förändring av tidigare beslutat
avtal mellan Falköpings kommun och Fastighets AB Mösseberg avseende
nyttjanderätt till kommunalägda järnvägsspår.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2017, § 12, att godkänna ett avtal
mellan Falköpings kommun och Fastighets AB Mösseberg avseende
nyttjanderätt till kommunägda industrispår. Bakgrunden till beslutet var att
Fastighets AB Mösseberg uppförde en lagerterminal på fastigheterna Dotorp
6:28 och Friggeråker 25:8. Terminalen, som är spåransluten, har relativt
korta hanteringsspår inom fastighetsgränsen. Detta innebär behov av upp-
ställning av vagnar på annan plats. Falköpings kommun arbetade därför fram
ett förslag till avtal rörande nyttjanderätt till kommunalägda industrispår på
kommunens kombiterminal på Brogärdet, terminal 1.

Avtalsförslaget godkändes av kommunstyrelsen vid dess sammanträde den
11 januari 2017,§ 12. För avtalets giltighet krävdes och erhölls även god-
kännande av nuvarande terminaloperatör på terminal 1, TBN Åkeri AB,
numera namnändrat till TBN Sweden AB.

Avtalet skrevs av olika anledningar aldrig under och när sedan så skulle ske
ville Fastighets AB Mösseberg göra vissa justeringar i avtalet. Fastighets AB
Mösseberg ville under punkten 6 med rubriken "Hävning" ta bort punkterna
b och c, som redovisas nedan.

" 6. Hävning
Falköpings kommun kan med omedelbar verkan frånträda detta avtal vid
följande situationer.

a) Fastighets AB Mösseberg överlåter sin lagerterminal på Brogärdet.

b) Falköpings kommun överlåter Terminal 1.

c) Lagerterminalens verksamhet inverkar menligt på andra aktörers rätt
till nyttjande av spåren på Terminal 1.

En hävningsförklaring, på grund av någon i ovan angiven situation, ska
meddelas Fastighets AB Mösseberg skriftligen."

Justerarnas signaturer
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Förvaltn ingens bedömning

Avtalet har som nämns ovan inte signerats, men Fastighets AB Mösseberg
har använt spåren som om avtalet varit gällande. Avtalet ses därför som
gällande genom konkludent handlande, det vill säga att avtalet har slutits när
parterna agerat som om ett avtal existerar.

Falköpings kommun och Fastighets AB Mösseberg har fört dialog i frågan
om ändringarna och kommunledningsförvaltningen ser inte att det finns
någon risk med att förändra avtalet i enlighet med Fastighets AB Mössebergs
önskan. Detta utifrån att Falköpings kommun har för avsikt att behålla
terminal 1. Det väsentliga under hävningspunkten är att avtalet kan hävas om
Fastighets AB Mösseberg säljer sin lagerterminal och denna punkt står kvar i
det nya avtalet.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 27 februari 2019, har utarbetats av kommun-
strateg Leif Bigsten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 30/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Fastighets AB Mösseberg
Tomas Berg, infrastrukturansvarig
Leif Bigsten, strateg infrastruktur och logistik

Justerarnas signaturer
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§ 60 Dnr 2019/00105 392

Utökad finansiering av investering i rötkammare vid
biogasanläggningen Hulesjön

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

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

Reservation

Adam Johansson (M), Sture Olsson (M), Marita Ljus (SD) och Arild
Svensgam (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Adam
Johanssons (M), med fleras, yrkande.

Bakgrund

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

"I Falköpings kommuns vision för biogasutvecklingen står följande:

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

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

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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atmosfären. Det tredje är att restprodukten, biogödsel eller rötresten, kan
ersätta användningen av handelsgödsel i jordbruket.

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

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

Förvaltn ingens bedömning

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

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

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

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

Nuvarande rötkamrar vid Hulesjön i Falköping är maximerade med avseende
på organisk belastning. Planerad ökning av mottaget matavfall är från dagens

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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4 500 ton per år till 8 000 ton per år, vilket även inkluderar matavfall från
kommuner som inte ingår i AÖS.

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

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

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

Finansier ing

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

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

Då investeringen går utöver beslutad investeringsram ska frågan behandlas
av kommunfullmäktige

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 31/2019.
Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande.

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

Yrkanden

Adam Johansson (M) och Marita Ljus (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets
förslag.

Beslutsgång

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

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 61 Dnr 2019/00087 214

Granskning av detaljplan för Gamla Stan 2:26 m.fl.,
skola vid gamla kalkbrottet

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till detaljplan för
Gamla Stan 2:26 m.fl., skola vid gamla kalkbrottet.

Deltar ej  i beslutet

Adam Johansson (M), Sture Olsson (M), Marita Ljus (SD) och Arild
Svensgam (SD) deltar inte i beslutet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017, § 33, om en ny skol-
organisation i Falköpings kommun. Den nya skolorganisationen innebär att
kommunen i framtiden kommer omfatta tre högstadieskolor och elva
F -6 -skolor med fritidshem.

En rapport om högstadieskolans placering inom Falköpings centralort togs
fram under våren 2017 som undersökte lämpliga platser för högstadieskolan
utifrån ett antal kriterier. Den 25 september 2017, § 96, gav kommunfull-
mäktige i uppdrag till byggnadsnämnden att låta stadsbyggnadsavdelningen
ta fram en ny detaljplan för en del av Gamla Stan 2:26 m.fl. Förslaget till ny
detaljplan ställdes ut för samråd från och med den 2 oktober till och med den
30 oktober 2018, och under perioden kunde synpunkter lämnas på förslaget.

Förslaget har nu ställts ut för granskning från och med den 4 mars till och
med den 24 mars 2019, och under denna period kan eventuella synpunkter
lämnas på förslaget till ny detaljplan avseende Gamla Stan 2:26 m.fl., skola
vid gamla kalkbrottet.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 11 mars 2019, har utarbetats av kommun-
strateg Leif Bigsten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 32/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Byggnadsnämnden
Leif Bigsten, kommunstrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

; i



FQLKÖM.2
Kommunstyrelsen

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(42)
Sammanträdesdatum
2019-04-10

§62 Dnr 2019/00091 101

Redovisning av obesvarade motioner april 2019

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att redovisningen av
obesvarade motioner läggs till handlingarna.

Bakgrund

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

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

Förvaltn ingens bedömning

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

Kommunledningsförvaltningen föreslår att redovisningen av obesvarade
motioner läggs till handlingarna.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 33/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 63 Dnr 2019/00147 023

Återbesättande av uppdraget som ersättare i kommun-
styrelsens arbetsutskott efter Allan Bjärkhed (KD) samt
val av ledamot i kommunstyrelsens utskott för social
hållbarhet

Kommunstyrelsens beslut

1 Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden från och med den
11 april 2019 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde
nästa mandatperiod väljs Göran Gynnemo (KID).

2 Till ledamot i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet för tiden
från och med den 11 april 2019 intill det nyvalda kommunfullmäktiges
första sammanträde nästa mandatperiod väljs Göran Gynnemo (1(D).

Bakgrund

Med anledning av Allan Bjärkheds (1(D) bortgång är uppdragen som
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot i kommunstyrelsens
utskott för social hållbarhet vakanta.

Yrkanden

Dan Hovskär (KD) yrkar att Göran Gynnemo (I(D) väljs till ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott och till ledamot i kommunstyrelsens utskott
för social hållbarhet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Dan Hovskärs (1(D) yrkande om att
välja Göran Gynnemo (KD) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
och finner att kommunstyrelsen har valt Göran Gynnemo (1(D) till ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ordföranden ställer sedan proposition på Dan Hovskärs (KD) yrkande om att
välja Göran Gynnemo (KD) till ledamot i kommunstyrelsens utskott för
social hållbarhet och finner att kommunstyrelsen har valt Göran Gynnemo
(KD) till ledamot i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet.

Paragrafen sk ickas t i l l
Göran Gynnemo (1(D)
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§64 Dnr 2019/00001 101

Delegationsbeslut och anmälningsärenden

Kommunstyrelsens beslut

1 Nedanstående förteckningar över delegationsbeslut och anmälnings-
ärenden läggs till handlingarna.

Bakgrund

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger
någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar.
Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet,
ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kommunstyrelsens
delegationsbestämmelser.

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har
samma rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan kommunstyrelsen när
som helst återkalla delegationen.

Anmälan av delegat ionsbeslut

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens delegations-
bestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande
sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för kommun-
styrelsen i form av nedanstående förteckning.

Delegat ionsbeslut

Ordförandebeslut (§ 3)

Diar ienr Beslut Delegat

2019/116 Genomförandeavtal med Trafikverket Kommunstyrelsens
region syd inför projektering och ordförande
byggande av vägbro över
Jönköpingsbanan i Vartofta samhälle

2019/132 Val av ombud vid föreningsstämman med Kommunstyrelsens
Coompanion Skaraborg 2019 ordförande

2019/135 Sammanträdesarvode för utbildningar för Kommunstyrelsens
kommunstyrelsens förtroendevalda ordförande

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

......„.. .-------
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Diar ienr Beslut Delegat

2019/134 Beslut om att kommunen deltar i Kommunstyrelsens
gemensamma insatser mot langning av ordförande
alkohol 2019, samordnade av
Länsstyrelsen Västra Götalands län

2019/133 Val av ombud till föreningsstämma för Kommunstyrelsens förste
Falbygdens Mat och Kultur år 2019 vice ordförande

Personalärenden — kommunövergripande (§ 7)
Diar ienr Beslut Delegat

Anställningar  på kommunlednings-
för valtningen under  per ioden
januari —mars 2019

Bitr. personalchef, personalavdelningen Personalchef
Förhandlingsstrateg, personalavdelningen Personalchef
B ygglovsingenjörer, stadsbyggnads- Stadsbyggnadschef
avdelningen, 4 st.
Supporttekniker, vikariat IT -chef
Turistinformatör, visstidsanställning Turistchef

Fastighetsärenden (§ 10)

Diar ienr Beslut Delegat

2018/327 Försäljning av småhustomt Mark- och
Akvamarinen 5 exploateringsansvarig

2018/163 Jordbruksarrende på Stenstorp 2:53 och Mark- och
Stenstorp 38:1 exploateringsansvarig

2018/123 Reservation/markanvisning av Mark- och
småhustomt Akvamarinen 3 exploateringsansvarig

2018/124 Reservation/markanvisning av Mark- och
småhustomt Akvamarinen 3 exploateringsansvarig

2018/150 Förlängning av markanvisning på del av Kommunstyrelsens
Stenstorp 2:53 ordförande

2019/115 Reservation av småhustomt Snöbäret 1 Mark- och
exploateringsingenjör

2018/316 Reservation av småhustomt Örnen 2 Mark- och
exploateringsingenjör

Justerarnas signaturer
i
i

Protokollsutdraget bestyrks
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Diar ienr Beslut Delegat

2019/122 Jordbruksarrende på fastigheten Mark- och
Torbj örntorp 10:2 exploateringsingenjör

2019/123 Jordbruksarrende på fastigheterna Mark- och
Bestorp 1:1, 12:12, Falevi 7:13, 8:14, exploateringsingenjör
Redberga 1:33, 1:34

2019/124 Jordbruksarrende på fastigheten Slöta Mark- och
4:71 exploateringsingenjör

2019/125 Jordbruksarrende på fastigheterna Mark- och
Redberga 1:27 och Stora Grimskälla 1:7 exploateringsingenjör

2019/138 Jordbruksarrende på fastigheterna Mark- och
Valaberg 2:17 och 4:4 exploateringsingenjör

Naturvårdsärenden (§ 11)

Diar ienr Beslut Delegat

2018/312 Direktupphandlat avtal angående
naturvårdstjänster praktisk skötsel

Kommunekolog

Anmälningsärenden

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar som kan
vara av intresse för kommunstyrelsen.

Nr Är ende

1 Protokoll från Miljönämnden östra Skaraborgs den 27 februari 2019

2 Protokoll från Miljösamverkan östra Skaraborg den 8 mars 2019

3 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund den 22 februari 2019

4 Protokoll från Samordningsförbundet Östra Skaraborg den 5 mars
2019

5 Protokoll från Kommunalförbundet avfallshantering i Östra Skaraborgs
direktionsmöte den18 mars 2019

6 Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för år 2018

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Information från Skaraborgs kommunalförbund

Informat ion

Kommunstyrelsens ordförande Dan Gabrielsson (S) informerar om aktuella
frågor inom Skaraborgs kommunalförbund. På Skaraborgs kommunal-
förbunds styrelsemöte den 28-29 mars 2019 behandlades bland annat
följande frågor.

• Reviderat måldokument för Utbildning Skaraborg

• Diskussion om samverkan i Skaraborg i framtiden

• Information om Platåbergens Geopark

• Information om Varbergs kommuns utveckling

• Information om landsbygdsutveckling

Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige flyttar sitt nästa
sammanträde till den 24 maj 2019.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

--i-----


