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Sammanträdesdatum

2022-03-28

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset klockan 18:30-19:12

Beslutande

Patrik Björck (S), Ordförande
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice
ordförande
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordförande
Ingvor Arnoldsson (S), tjänstg. ers.
Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Anna -Sara Ståtenhag (KD), tjänstg. ers.
Christopher Monch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Berglund (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jormåus (M)
Britt-Marie Aronsson (KD), tjänstg. ers.
Johanna Svensson (S)
Dag Högrell (L), tjänstg. ers.
Rune Lennartsson (C)
Matti Qvist (SD), tjänstg. ers.
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Anders Blom (MP), tjänstg. ers.

Thomas Svensson (S)
Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Morgan Billman (M)
Corry Thuresson (S)
lowan Hedendahl (V), tjänstg. ers.
Debora Josefsson (KD)
Helåne Svensson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Pema Malmgren (M)
Marie Post (S)
Kovan Akrawi (S), tjänstg. ers.
Milada Wurm (SD)
Lovisa Wennerholm (C)
Alex Bergström (S)
Gerhard Karlsson (SD)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Elias Assio (M)
Anna -Brita Fransson (L)
Elisabeth Klang (V)
Fredy Neäman (S)
Bengt Lennartsson (C), tjänstg. ers.
Frank Wurm (SD), tjänstg. ers.
Maria Bruckshaw (KD)
Lisbeth Ek (S)

Ersättare

Inga-Lill Bergsten (S)
Monica Janzon (S)
Bengt Lundqvist (S)

Arild Svensgam (SD)
Inge Persson (M)

Övriga närvarande

Sara Cronholm, kommunjurist

Justerare

Sture Olsson (M) och Jonas Larsson (SD)

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande

Justerare

_Si.a....; Cironholm

Paragrafer

-------7
Patrik
/V. Björ

Sture Olsson '

Jonas Larsson

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-03-28

Justeringsdatum

2022-04-04

Anslaget är uppsatt

2022-04-06-2022-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen
Underskrift
Sebastian Helin
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Kom m unf ul l m äk t i ge

Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2018-2022
L ed am ö t er
Patrik Björck (S), Ordförande
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice ordförande
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordförande
Dan Gabrielsson (S)
Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Christopher Monch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Berglund (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jormeus (M)
Angela Joelsson (KD)
Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Rune Lennartsson (C)
Tommy Almgren (SD)
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Camilla Funke (MP)
Thomas Svensson (S)
Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Morgan Billman (M)
Corry Thuresson (S)
Emil Estebanez (V)
Debora Josefsson (KD)
Helene Svensson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Pema Malmgren (M)
Marie Post (S)
Hanna Nord (S)
Milada Wurm (SD)
Lovisa Wennerholm (C)
Alex Bergström (S)
Gerhard Karlsson (SD)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Elias Assio (M)
Anna -Brita Fransson (L)
Elisabeth Klang (V)
Fredy NeOrnan (S)
Christiane Uhle Johansson (C)
Per Magnusson (SD)
Maria Bruckshaw (KD)
Lisbeth Ek (S)

Er sät t ar e
Jonas Karlsson (S)
Ingvor Arnoldsson (S)
Kovan Akrawi (S)
Inga-Lill Bergsten (S)
Hassan Hussein (S)
Monica Janzon (S)
Bengt Lundqvist (S)
Sofia Selander (S)
Jörgen Larsson (SD)
Matti Ovist (SD)
Jens Larsson (SD)
Frank Wurm (SD)
Arild Svensgam (SD)
Johan Eriksson (M)
Inge Persson (M)
Caroline Lundberg (M)
Johanna Blad (M)
Helen Engström (C)
Bengt Lennartsson (C)
Ingrid Martens (C)
Sofia Thuvesson (C)
Anna -Sara Ståtenhag (KD)
Britt-Marie Aronsson (KD)
Andreas Möller (KD)
lowan Hedendahl (V)
Scott Schylander (V)
Dag Högrell (L)
Maria Jern (L)
Anders Blom (MP)
Mattias Lindgren (MP)

J usterarnap signaturer

Gr u p p l ed ar e
Niclas Hillestrand (S)
Jonas Larsson (SD)
Anders Winlöf (M)
Karola Svensson (C)
Dan Hovskär (KD)
Erik Kyrkander (V)
Annika Carp (L)
Camilla Funke (MP)
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Ärendelista
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§ 39

Dnr 2022/00163
Motion från Ingvor Bergman (S) och Johanna Svensson (S) om
att ta fram en ny näringslivsstrategi ................................................................4
Dnr 2022/00108
Besvarande av interpellation från Ingvor Bergman (S) ställd till
socialnämndens ordförande Sture Olsson (M) om det
förebyggande arbetet kopplat till våld i nära relationer .................................6
Dnr 2022/00097
Avsiktsförklaring med Skövde kommun avseende arbete med
gemensam anläggning för flygklubbsverksamhet .........................................8
Dnr 2021/00386 252
Begäran om inlösen gällande fastigheten Gamla Stan 2:11
Falköping .........................................................................................................10
Dnr 2021/00379
Återbesättande av uppdraget som ersättare i Falköpings
Hyresbostäder AB efter Kelesh Hussein (S) .................................................13
Dnr 2021/00262
Återbesättande av uppdraget som ersättare för
lekmannarevisorerna för Falköpings Hyresbostäder AB efter
Gunnar Johanzon (S) ......................................................................................14
Dnr 2022/00083
Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022 ......................................15
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§33

Dnr 2022/00163

Motion från ingvor Bergman (S) och Johanna Svensson
(S) om att ta fram en ny näringslivsstrategi
K o mmu n fu llmäk tig es b eslu t
1 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen om framtagande av
ny näringslivsstrategi till kommunstyrelsen för yttrande.
B ak g r u n d
Ingvor Bergman (S) och Johanna Svensson (S) har väckt en motion om att ta
fram en ny näringslivsstrategi. Av motionen framgår följande.
"Motion om att ta fram en ny näringslivsstrategi för Falköpings kommun
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både
kommunens och regionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och
tillväxt. Kommunen och regionen skapar tillsammans flera av de
förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och växa

En näringslivsstrategi beskriver hur kommuner ska arbeta med strategiska
näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet med
en sådan strategi är att tydliggöra och stärka kommunens samlade arbete
gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande.
Falköpings kommun antog en näringslivsstrategi 2017 den har inte
uppdaterats sedan dess.
En näringslivsstrategi måste uppdateras regelbundet och vara levande i det
föränderliga samhälle vi lever i för att tillsammans med näringslivet kunna
vara en attraktiv och hållbar kommun i framkant.
För att kunna utveckla näringslivet i Falköpings kommun måste vi verka för
kreativa och strategiska markköp, men även utnyttja existerande mark vilket
behöver stå med i strategin. Det är också viktigt att utarbeta ändamålsenliga
detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv och som möjliggör
snabbare etableringar för att vara en attraktiv kommun att etablera sig i.
Sverige har antagit FN:s mål om att bidra till en social, ekonomisk och
miljömässig hållbar utveckling till år 2030. Detta berör både direkt och
indirekt arbetet med näringslivsstrategin och behöver beaktas i
framtagandet/uppdateringen för att tillsammans arbeta för ett hållbart
näringsliv i kommunen.
För slag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

,
Justerarnas signaturer
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att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny uppdaterad
näringslivsstrategi för Falköpings kommun.

Ingvor Bergman (S)

Johanna Svensson (S)

Ledamot kommunfullmäktige

Ledamot kommunfullmäktige"

Paragrafen sk ic k as till
Kommunstyrelsen

Justeramasignaturer

,

Protokollsutdraget bestyrks
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§34

Dnr 2022/00108

Besvarande av interpellation från Ingvor Bergman (S)
ställd till socialnämndens ordförande Sture Olsson (M)
om det förebyggande arbetet kopplat till våld i nära
relationer
B ak g r u n d
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari, § 3 ställde Ingvor
Bergman (S) följande interpellation till socialnämndens ordförande Sture
Olsson (M).
Inter pellation
" I nter pellation ställd till socialnämndens or dför ande Stur e O lsson
Kampen mot, "Mäns våld mot kvinnor", är en av vår tids viktigaste
trygghetsfrågor. Vi hör varje dag om kvinnor som i sina hem utsätts för
övergrepp av någon nära anhörig. Var tionde barn tvingas uppleva att någon
nära anhörig misshandlas.
Från den 1 juli 2021 har barnfridslagen trätt i kraft, detta innebär ett större
ansvar för kommunerna för att värna om barns trygghet.
Regeringen lämnade i våras förslag om en ändring i socialtjänstlagen. Det
innebär att det av lagen ska framgå att det hör till socialnämndens ansvar att
verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller
andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Förslaget var en del av propositionen
"Förebyggande av våld i nära relationer". Riksdagen har bifallit propositionen
och lagändringarna trädde kraft den 1 augusti.
Lagändringarna innebär ett ökat fokus på det våldsförebyggande arbetet och
ger ett förbättrat skydd för våldsutsatta, men även för personer som riskerar att
bli utsatta för våld. Kommunerna och deras socialnämnder har nu en viktig roll
i det arbetet.
Vår interpellation till socialnämndens ordförande är därför:
På vilket sätt har socialnämnden i Falköping tagit sig an det ansvaret?
Hur ser det förebyggande arbetet ut som är beskrivet ovan?"
Svar på interpellation
Socialnämndens ordförande Sture Olsson (M) besvarar interpellation enligt
följande.

Justerarnas,grgaturer
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" Mäns våld mot kvinnor och bar nr ättslagen
Socialnämnden och där, Verksamhet för Myndighet och Hälso- och
Sjukvård, har under flera år haft en samordnare och särskilda utredare som
arbetar med Våld i Nära Relation (VIR).
För att möte de nya kraven på Mäns våld mot kvinnor har denna del i
verksamheten utökats till att även ha en person anställd mot just målgruppen.
De personer som arbetar med våldsrelaterade frågor på enheten Vuxen/LSS
har av enhetschef fått ett uppdrag, som finansieras av statsbidrag, utifrån den
nya lagstiftningen att:
- Skapa struktur och utforma ruiner kring socialtjänsters arbete med att
upptäcka och motivera våldsutövare att söka hjälp för att upphöra med sitt
våldsanvändande
- Arbeta operativt gemensamt med familj evåldsteamet med att möta
personer som utövar våld
- Identifiera och behov av kompetenshöjning inom verksamheten.
- Utarbeta samverkansformer med polis
- Utarbeta samverkansformer med utväg Skaraborg.
Utvärdering komplettering
Utvärdering med förslag till nya arbetssätt ska ske löpande till närmaste chef
på vuxen/LSS som i sin tur rapporterar till ledningsgrupp inom
verksamheten. Skriftlig slutrapport ska sammanställas av samordnare och
redovisas för ledningsgrupp senast 22 12 31
Utöver detta så arbetas det systematiskt med att följa alla VIR-ärenden för att
se hur många våldsutövare som får erbjudande om behandlarkontakt.
Gällande Barnrättslagen, så bedrivs arbetet även fortsättningsvis inom
familjevårdsteamet. I teamet ingår personal även från Barn och unga
enheten.
När ett barn som lever i en våldsmiljö eller bevittnar våld uppmärksammas,
lyfts detta i teamet och särskilt utsedda socialsekreterare arbetar då med att
erbjuda barnet skydd och stöd.
Detta arbete har inte utvecklats ytterligare sedan lagen trädde i kraft, då vi
redan sedan tidigare hade denna verksamhet/arbetssätt.

Socialnämndens ordförande
Sture Olsson (M)"
Yttranden
Johanna Svensson (S), Roger Lundberg (S) och Karola Svensson (C) yttrar
sig.
Paragrafen sk ic k as till Sture Olsson (M), Ingvor Bergman (S)
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 2022/00097

Avsiktsförklaring med Skövde kommun avseende
arbete med gemensam anläggning för
flygklubbsverksamhet
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t
1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsiktsförklaring med Skövde
kommun avseende arbete med gemensam anläggning för
flygklubbsverksamhet.
Bak gr und
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021, § 19 att ge
kommundirektören i uppdrag att utreda framtida alternativ till
flygplatsområdet i Falköping.

Beslutet togs mot bakgrund av att Falköpings tätort växer och att utreda ett
alternativ som innebär en avveckling eller flytt av flygplatsen skulle skapa
centrala exploaterings- och utvecklingsmöjligheter för staden.
Utredningen pågår fortfarande och har inte avslutats. Under denna tid har
Skövde kommun identifierat sitt flygplatsområde som möjligt
exploateringsområde för industrier och andra verksamheter. Det pågår inom
Skövde kommun ett detaljplanearbete för att ställa om Locketorp, där
Skövde flygplats är belägen, till verksamhetsområde för industri.
Det har därför från Skövde kommuns sida uppmärksammats en möjlighet till
samarbete kommunerna emellan för att säkerställa att
flygklubbsverksamheterna på bästa sätt kan fortsätta sin verksamhet.
För att formalisera arbetet har ett förslag till avsiktsförklaring tagits fram
gemensamt av Skövde kommun och Falköpings kommun. Syftet med
avsiktsförklaringen är att med gemensamt engagemang verkar för att
tillhandahålla en gemensam anläggning för flygklubbsverksamhet.
Avsiktsförklaringen innebär att Falköpings kommun åtar sig att verka för att
flygklubbarna i Skövde kommun ska ha möjlighet att nyttja Falköpings
befintliga flygplats, och beroende på utfallet av den pågående utredningen
om en möjlig omlokalisering av Falköpings flygplats fortsätta nyttja
flygplatsen eller erbjudas möjlighet att nyttja en framtida gemensam
anläggning.
Falköpings kommun ska även verka för att möjliggöra för Skövde kommun
eller dess flygklubbar att hyra hangarer samt föreningslokal/klubbhus vid
Falköpings flygplats eller upplåta mark att uppföra sådana lokaler på.
Skövde kommun åtar sig att hyra hangarer samt föreningslokal/klubbhus på
Falköpings flygplats.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommundirektören i respektive kommun kommer att ha ansvar för arbetet
utifrån avsiktsförklaringen.
Ett samarbete kommunerna emellan kring flygplatsområde på en central
plats i tätorten kan ses som en fråga av principiell beskaffenhet och därför
ska kommunfullmäktige ta ställning till den.
Innan någon ytterligare fördjupning av samarbetet sker bör ett mer detaljerat
samverkansavtal tas fram mellan parterna.
Finansier ing
Av avsiktsförklaringen framgår att Skövde kommun ska stå för samtliga
merkostnader som Falköpings kommun orsakas med anledning av att
flygklubbarna i Skövde kommun erbjuds plats vid Falköpings flygplats.
Beslutsunder lag
Kommunstyrelsen § 46/2022
Ordförandeförslag, 2022-02-21
Avsiktsförklaring, 2022-02-23
Yrk anden
Adam Johansson (M) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Paragrafen sk ic k as till
Skövde kommun
Pia Alhäll, kommundirektör

Justerarnas sigrAturer
i

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 36

Dnr 2021/00386 252

Begäran om inlösen gällande fastigheten Gamla Stan
2:11 Falköping
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t
1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Köpeavtal — Falköping Gamla
stan 2:11.
2 Kommunfullmäktige beslutar att medge tilläggsanslag till
kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 3 940 000 kr.
B ak g r u n d
Falköpings kommun fick den 21 september 2021 en begäran från
fastighetsägarna till fastigheten Gamla stan 2:11 om att lösa in fastigheten.
För valtningens bedömning
För fastigheten Gamla stan 2:11 gäller två detaljplaner. Dels Stadsplan del av
Gamla Staden, Kv Vävaren mfl från 1973 som pekar ut den aktuella
fastigheten i sin helhet som parkmark (se figur 1 nedan) dels Stadsplan del
av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 från 1974 (se figur 2 nedan)
som pekar ut del av den aktuella fastigheten som parkmark.

Justerarnastignaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Figur 1 - Del av Gamla Staden, Kv Vävaren mfl, Gamla Stan 2:11 markerad i rött
/

„-.
1.

•
//
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/

•

/

/

1

Figur 2 - Stadsplan del av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 Gamla Stan 2:11 markerad i
rött

Enligt Expropriationslagens och Plan- och bygglagens bestämmelser har
kommunen rätt och skyldighet att lösa in fastigheter som ligger inom allmän
platsmark. Fastighetsägaren till Gamla Stan 2:11 har begärt att kommunen
ska lösa in fastigheten och har rätt till inlösenersättning motsvarande
marknadsvärdet, som i detta fall har bestämts genom att en värdering av
auktoriserad värderingsman har genomförts. Utöver marknadsvärdet ska
fastighetsägaren erhålla ytterligare 25 % av marknadsvärdet. Totalt uppgår
ersättningen i detta fall till 3 937 500 kronor.
Med hänsyn till tidigare fattade beslut samt i det ovan anförda föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal — Falköping Gamla stan 2:11
och att medge tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för
2022 med 3 940 000 kr.
Finansier ing
Finansiering av inlösen av fastighet ska i först hand ske genom kommunens
investeringsbudget. I det nu enskilda fallet finns inget budgeterat för inlösen
av fastigheter. Finansiering får då ske genom utökad budgetram för
investeringar, i detta fall kommunstyrelsen. Enligt Expropriationslagen och
Justerar
/ 1 å signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Plan- och Bygglagen skall fastighetsägaren erhålla ytterligare
inlösenersättning med 25 % av marknadsvärdet. Denna del kan komma att
utgöra en driftskostnad för kommunen, vilket kostnadsförs centralt.
B eslu tsu n d er lag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 16/2022
Tjänsteutlåtande från kommunlednings förvaltningen, 2022-02-04
Köpeavtal — Falköping Gamla Stan 2:11
Värdering Gamla Stan 2:11

Paragrafen sk ic k as till
Amelie Sandström, biträdande stadsbyggnadschef
Alexander Järkeborn, Mark- och exploateringsansvarig
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerar;

signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00379

Återbesättande av uppdraget som ersättare i
Falköpings Hyresbostäder AB efter Kelesh Hussein (S)
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige beslutar att Staffan Nilsson (S) väljs till ersättare i
styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB från och med den 12 april
2022 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val
till kommunfullmäktige.
Bak gr und

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 104, att entlediga
Kelesh Hussein (S) från uppdraget som ersättare i Falköpings Hyresbostäder
AB. Vidare beslutades uppdraget att lämnas vakant. Kommunfullmäktige
beslutade även den 28 februari 2022, § 29, att uppdraget lämnas vakant.
Yr k anden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att Staffan Nilsson (S) väljs till ersättare i
Falköpings Hyresbostäder AB.

Paragrafen sk ic k as till

Staffan Nilsson (S)
Falköpings Hyresbostäder AB
Anna -Karin Linder, administratör
Löneenheten

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-28

Kommunfullmäktige

§38

Dnr 2021/00262

Återbesättande av uppdraget som ersättare för
lekmannarevisorerna för Falköpings Hyresbostäder AB
efter Gunnar Johanzon (S)
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t
1 Kommunfullmäktige beslutar att Anna Johansson (S) väljs till ersättare
för lekmannarevisorerna för granskning av Falköpings Hyresbostäder
AB:s förvaltning och räkenskaper från och med den 12 april 2022 intill
slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.
B ak g r u n d
Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni 2021, § 85, att entlediga Gunnar
Johanzon (S) från uppdraget som ersättare för lekmannarevisorerna för
Falköpings Hyresbostäder AB samt att lämna uppdraget vakant.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2022, § 30, att välja Göran
Gustafsson (S) till ersättare för lekmannarevisorerna för Falköpings
Hyresbostäder AB. Göran Gustafsson (S) innehar dock redan uppdraget som
ordinarie lekmannarevisor i aktuellt bolag. Uppdraget som ersättare ska
därför innehas av någon annan.
Yr k anden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att Anna Johansson (S) väljs till ersättare för
lekmannarevisorerna för granskning av Falköpings Hyresbostäder AB:s
förvaltning och räkenskaper.

Paragrafen sk ic k as till
Anna Johansson (S)
Kommunrevisionen
Falköpings Hyresbostäder AB
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

,
J usterarnaa signaturer
-,

y

P rotokollsutdraget bestyrks
---)
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FZLKÖPING
Kommunfullmäktige

§ 39

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-28

Dnr 2022/00083

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t
1 Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående förteckning över
anmälningsärenden läggs till handlingarna.
An mäln in g sär en d en

1 Kommunrevisionens granskning av Nämnden för samhällsskydd
mellersta Skaraborgs verksamhet
2 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 2/2022 — Beslut om
svar och svar på revisionens granskning
3 Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för
kvartal 4 år 2021
4 Socialnämnden § 20/2022 — Beslut om rapport över ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) för kvartal 4 år 2021

Justerarn

signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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