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Plats och tid

Pingstkyrkan, Falköping klockan 18:30-20:29

Beslutande

Patrik Björck (S), ordförande
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice ordf.
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordf.
Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Christopher N/11inch (SD)
Caroline Lundberg (M), tjänstg. ers.
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)

Övriga närvarande

Kajsa Björck, kommunsekreterare

Justerare

Sture Olsson (M) och Niclas Hillestrand (S)

Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Anders Blom (MP), tjänstg. ers.
Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Helene Svensson (S)
Göte Andersson (C)
Milada Wurm (SD)
Alex Bergström (S)
Fredy Neöman (S)
Maria Bruckshaw (KD)

Underskrifter
Sekreterare
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Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2018-2022
Ledam öter
Patrik Björck (S), ordförande
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice ordf.
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordf.
Dan Gabrielsson (S)
Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Christopher MOnch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Berglund (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jormåus (M)
Gary Linnåusson (KD)
Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Hans Johansson (C)
Tommy Almgren (SD)
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Camilla Funke (MP)
Thomas Svensson (S)
Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Morgan Billman (M)
Corry Thuresson (S)
Emil Eståbanez (V)
Debora Josefsson (KD)
Helåne Svensson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Ingrid A. Jarlsson (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 Neiiman (S)
Zahra Igal (C)
Per Magnusson (SD)
Maria Bruckshaw (KD)
Lisbeth Ek (S)

Justerarna

fgnaturer

Ersättare
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)
Pema Malmgren (M)
Johan Eriksson (M)
Inge Persson (M)
Caroline Lundberg (M)
Rune Lennartsson (C)
Christiane Uhle (C)
Helån Engström (C)
Bengt Lennartsson (C)
Angela Joelsson (KD)
Anna -Sara Ståtenhag (KD)
Britt-Marie Aronsson (KD)
lowan Hedendahl (V)
Scott Schylander (V)
Dag Högrell (L)
Maria Jern (L)
Roland Wanner (MP)
Anders Blom (MP)

Gruppledare
Niclas Hillestrand (S)
Jonas Larsson (SD)
Anders Winlöf (M)
Karola Svensson (C)
Dan Hovskär (KD)
Erik Kyrkander (V)
Annika Carp (L)
Camilla Funke (MP)
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Dnr 2021/00098
Motion från Hel&te Svensson (S) och Johanna Svensson (S) om
att öka antalet grillplatser och mötesplatser ..................................................5
Dnr 2021/00081
Interpellation från Ingvor Bergman (S) ställd till Sture Olsson (M)
om situationen på kommunens äldreboenden ...............................................6
Dnr 2020/00414 251
Iordningställande av ny överlämningsbangård på Skaraborg
Logistic Center, Marjarp ...................................................................................7
Dnr 2021/00010
Antagande av arbetsmarknadsstrategi ...........................................................9
Dnr 2020/00412
Likvidation av det kommunala bolaget Ekehagens Forntidsby AB .............12
Dnr 2020/00324
Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk
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Dnr 2020/00252
Inrättande av kommunal enhet för Platåbergen ............................................19
Dnr 2020/00091
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Dnr 2020/00380
Delårsrapport för kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborg per den 30 juni 2020 .....................................................................26
Dnr 2020/00422
Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan östra
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Dnr 2020/00399
Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst per
den 31 augusti 2020 ........................................................................................29
Dnr 2020/00394
Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per den 31 juli
2020 .................................................................................................................30
Dnr 2020/00384
Delårsrapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den
30 juni 2020 .....................................................................................................31
Dnr 2020/00436
Återbesättande av uppdraget som ersättare i styrelsen för
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Dnr 2020/00470
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§16

Dnr 2020/00469
Entledigande av Ingrid A. Jansson (M) från uppdragen som
ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i krisledningsnämnden,
ersättare i förbundsdirektionen för kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborg och ersättare i styrelsen för
Hotellfastigheter i Falköping AB ....................................................................34
§17 Dnr 2020/00488
Entledigande av Kerstin Allestam (S) från uppdraget som
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§18 Dnr 2021/00021
Entledigande av Abdullah Borghol (S) från uppdraget som
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§19 Dnr 2020/00499
Entledigande av Johan Dahlström (KD) från uppdraget som
ersättare i byggnadsnämnden .......................................................................38
§ 20 Dnr 2021/00035 023
Entledigande av Hans Johansson (C) från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige ........................................................................39
§ 21 Dnr 2021/00036 023
Entledigande av Hans Johansson (C) från uppdragen som
ledamot i direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling
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§22 Dnr 2021/00046
Entledigande av Zahra Igal (C) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige ........................................................................................41
§23 Dnr 2021/00045
Entledigande av Zahra Igal (C) från uppdraget som ledamot i
kompetens- och arbetslivsnämnden .............................................................42
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KOMMUNEN
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§1

Dn r 2021/00098

Motion från Hel&le Svensson (S) och Johanna
Svensson (S) om att öka antalet grillplatser och
mötesplatser
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t
1 Kommunfullmäktige remitterar motionen om att öka antalet grillplatser
och mötesplatser till kommunstyrelsen för yttrande.
B ak g r u n d
Hel&le Svensson (S) och Johanna Svensson (S) har väckt en motion om att
öka antalet grillplatser och mötesplatser. Av motionen framgår följande.

" För slag till beslut
• Att Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- o fritidsförvaltningen
gör en nulägesanalys på hur ser det ut idag med allmänna
grillplatser/Vindskydd i hela kommunen.
•

Att förvaltningarna tar fram ett förslag på hur vi skulle kunna öka
antal mötesplatser med grill och sittmöjligheter i hela kommunen
samt vad detta skulle innebära i kostnad att skapa fler platser samt att
drifta dessa.

•

Att man skapar en digital karta på dessa allmänna mötesplatser.
Dessa platser ska vara tydlig utmärkta på kartan (se grillplatser.nu
Lidköping)

Ba k gr und
I pandemins spår så har många kommuninvånare genomfört så väl som barnkalas, 80-årskalas m.m eller träffat nära och kära utomhus. Man har sökt sig till
de allmänna grillplatser eller bänkar och bord som finns på olika platser i vår
kommun. Man kan se att t.ex. grillarna på Mösseberg är fullbelagda under
större delen av dagen. Vi tror att denna trend att umgås på detta nya sätt
kommer fortsätta efter pandemin. Många har upplevt att det är trevligt att
träffas på detta sätt och det vill vi ta till vara på och uppmuntra detta ännu mer.
Vi Socialdemokrater har också fått till oss att kommunmedborgare eftersöker
kartor på vad det finns allmänna grillplatser i vår kommun.
Dessutom är vi övertygade om att detta också kan bidra till en utveckling av
besöksnäringen samt att drifta och underhålla dessa allmänna grillplatser kan
vara en bra framtida insatser inom ramen för Kommunens
Arbetsmarknadsstrategi."
Paragrafen sk ic k as till
Kommunstyrelsen
_
Justerarn si2agnaturer
,
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Dnr 2021/00081

§2

Interpellation från Ingvor Bergman (S) ställd till
Sture Olsson (M) om situationen på kommunens
äldreboenden
Bak gr und

Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Ingvor Bergman (S) följande
interpellation till socialnämndens ordförande Sture Olsson (M).
Inter pellation

" Inter pellation ställd till socialnämndens or dför ande Stur e Olsson
I spåren av den pågående pandemin har personalen inom äldreomsorgen,
både inom hemtjänst och särskilda boenden, utsatts för en extrem
arbetssituation med utökade arbetsuppgifter, sjukskrivningar och ständig oro
för smittspridning.
Via media, (Falköpings Tidning) har Falköpingsboma fått ta del av problem
inom kommunens äldreomsorg. Nu främst på Tåstorps demensboende. Den
pressade arbetssituation gäller flera äldreboenden.
Har socialnämnden kartlagt den situation som beskrivs och delar
socialnämndens ordförande de synpunkter som framförts av anhöriga och
personal?
Om så är fallet, vilka åtgärder planerar nämnden för att lösa den uppkomna
situationen?
Kommer det att krävas ett ekonomiskt tillskott för att tillföra extra resurser
till äldreomsorgen i kommunen?
I så fall hur ser dessa resurser ut och hur finansieras ett sådant tillskott?"

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning besvaras interpellationen vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Paragrafen sk ic k as till
Sture Olsson (M)

Justeranias signaturer
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Dnr 2020/00414 251

Iordningställande av ny överlämningsbangård på
Skaraborg Logistic Center, Marjarp
K o mmu n fu llmäk tig es b eslu t
1 Kommunfullmäktige beslutar att starta projekt Överlämningsbangård
Marjarp till en för kommunen beräknad kostnad om 28,5 miljoner kronor
samt att utbyggnaden finansieras med medel ur kommunstyrelsens
investeringsmedel för exploatering projekt Överlämningsbangård.
Bak gr und

Skaraborg Logistic Center erbjuder transportlösningar på väg och järnväg
som gör att företagen i Skaraborgsregionen kan distribuera och ta emot gods
från övriga världen på ett effektivt och hållbart sätt.
Den befintliga överlämningsbangården ansluter till Västra stambanan via
Falköpings centralstation. Den nya överlämningsbangården kommer att
innebära ytterligare en anslutning till Västra stambanan norrut via det nyligen
byggda förbigångsspåret. Den nya överlämningsbangården är en förutsättning
för att Skaraborg Logistic Center ska kunna utveckla järnvägslogistiken till
och från området volymmässigt utan att denna utveckling riskerar skapa
negativa effekter på regionaltågstrafiken genom att riskera trafikkonflikter vid
Falköpings centralstation. Den är också en förutsättning för att kunna hantera
framtidens standard vad gäller tåglängder om 750 meter.
En ny överlämningsbangård är således en förutsättning för att både erbjuda
kostnadseffektiv järnvägslogistik till och från Skaraborg Logistic Center och
att vidareutveckla befintlig regionaltågstrafik, primärt trafiken mellan
(Skövde/Göteborg) — Falköping — Jönköping. Direktanslutningen till västra
stambanan möjliggör, förutom att kunna hantera fler och längre tåg, även
godstågs direkta ankomst och avgång riktning Skövde och norröver.
Kommunens iordningställande av den nya överlämningsbangården beräknas
vara klart år 2023. Därefter ska trafikverket ansluta den nya överlämningsbangården till västra stambanan. Trafikverkets arbeten beräknas vara klara
2025.
En ny detaljplan, Del av Friggeråker 25:8 M. FL. Ny överlämningsbangård
Marjarp, har antagits och fått laga kraft, BN § 129, 2020-10-21. Detaljplanen
möjliggör anläggande av den nya överlämningsbangården.
Investeringen i en ny överlämningsbangård är beräknad till 77 miljoner
kronor.
Inom ramarna för Klimatklivet har Naturvårdsverket beslutat om ett bidrag
på 50 procent av denna summa. Klimatklivet är ett investeringsstöd som
Justerarnas signaturer
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delas ut för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser
som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga
utsläppsminskning per investerad krona.
Den nya överlämningsbangården förväntas säkra arbetstillfällen genom ökad
konkurrenskraft men också bidra till en bättre tillgång till effektiva och
klimatanpassade transporter i regionen. Klimatnyttan kopplat till
investeringen beräknas bli en reducering av koldioxid med 30 000 ton per år
när verksamheten inom Skaraborg Logistic Center är fullt utbyggd.
Västra Götalandsregionen har genom regionutvecklingsnämnden avsatt
10 miljoner kronor av riktade särskilda infrastrukturmedel till
medfinansiering till överlämningsbangård till Falköpings kommun.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att starta projekt
Överlämningsbangård Marjarp till en beräknad kostnad om 28,5 miljoner
kronor samt att utbyggnaden finansieras med medel ur kommunstyrelsens
investeringsmedel för exploatering projekt Överlämningsbangård. Förslag till
beslut är utformat i enlighet med det beslut som fattats av kommunfullmäktige kring flerårsplan 2021-2023 och budget 2021 den 26 oktober 2020,
§ 159. Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen
beslutar att delegera attesträtten för åtgärder inom projektet till gatuchefen.
Finansier ing
Med ett bidrag om 38,5 miljoner kronor från Naturvårdsverket genom
Klimatklivet samt medfinansiering från regionutvecklingsnämnden om
10 miljoner kronor återstår en kommunal investering beräknad till
28,5 miljoner kronor.
Kommunens beräknade investering om 28,5 miljoner kronor finansieras med
medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering projekt
Överlämningsbangård.
Investeringen medför en beräknad kapitalkostnad om 1 292 000 kronor per
år och en beräknad driftkostnad om 1 209 000 kronor per år.
Beslu tsu n d er lag
Kommunstyrelsen § 6/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-19
Projektdirektiv överlämningsbangård Marjarp, 2020-11-20
Paragrafen sk ic k as till
Ekonomiavdelningen
Fredrik Johansson, gatuchef
Erna Pezic, stadsbyggnadschef
Ida Elf, infrastrukturstrateg
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig
Justera rna
i
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§4

Dnr 2021/00010

Antagande av arbetsmarknadsstrategi
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige antar arbetsmarknadsstrategin.
2 Kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknadsstrategin gäller från och
med den 1 april 2021 och ersätter tidigare arbetsmarknadsstrategi,
antagen av kommunfullmäktige den 27 juni 2016, § 92.
Reser vatio n
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna, Patrik Björck (S),
Ingvor Bergman (S), Niclas Hillestrand (S), Johanna Svensson (S), Roger
Lundberg (S), Hekne Svensson (S), Alex Bergström (S) och Fredy Neiiman
(S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingvor Bergmans (S)
tilläggsyrkande.
B ak g r u n d
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 109, om
inriktningsbeslut för en förnyad arbetsmarknadspolitik för Falköpings
kommun. Beslutet fastslog, bland annat, att en ny arbetsmarknadsstrategi ska
antas i enlighet med inriktningsbeslutets intentioner.

Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre
förutsättningar för kommunens medborgare att komma i arbete och
delaktighet. Därtill skapas det bättre förutsättningar att möta näringslivets
behov av kompetensförsörjning och tillvarata deras vilja till socialt
ansvarstagande.
Den nu gällande arbetsmarknadsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige
2016. I den var fokus på att få individer som stod nära arbetsmarknaden att
komma i arbete, ett fokus som vid beslutet var rätt. Sedan 2016 har mycket
förändrats och det finns ett behov av att revidera strategin.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g

Den nya arbetsmarknadsstrategin har arbetats fram i samarbete mellan
kompetens- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen. Inriktningsbeslutets intentioner har varit
strategins riktmärken. Arbetet med strategin har fokuserat på att förbereda
verksamheterna på inriktningsbeslutets riktning och strategin ska fungera
som vägledning framåt.
Strategin har en huvudsaklig målbild och underliggande syften som
härstammar från inriktningsbeslutet. Strategin innehåller inte mätbara mål,
då detta istället ska sättas i respektive nämnds verksamhetsplan.
Protokollsutdraget bestyrks
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Strategin har varit på remiss till kompetens- och arbetslivsnämnden, där
nämnden svarade på remissen den 20 januari 2021, § 1. Nämnden ställer sig
bakom förslaget till strategi, under förutsättning att formuleringen under
rubriken "Ansvarsfördelning" ändras. I remissversionen av strategin stod det
under rubriken följande.
"Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunen är en viktig
lokal aktör. Den statliga styrningen inom området har varit under förändring
under de senaste åren och arbetet att identifiera vilka målgrupper som tillhör
den statliga sfåren och vilka som tillhör den kommunala återstår att
klargöras."
Kompetens- och arbetslivsnämnden önskade se detta ändrat till följande.
"Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunen är en viktig
lokal aktör. Ansvarsfördelningen och dess gränsdragningar ses över
kontinuerligt."
Ändringen anses rimlig då den uttrycker samma sak som i remissversionen,
men kortare och mer tydligt. Förslaget till strategi är således ändrat i enlighet
med kompetens- och arbetslivsnämndens remissvar.
Förvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta den nya arbetsmarknadsstrategin och att
upphäva den tidigare arbetsmarknadsstrategin.
Beslutsunder lag
Kommunstyrelsen § 15/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-20
Arbetsmarknadsstrategi med ändringar från kompetens- och
arbetslivsnämnden, 2020-01-22
Preliminärt protokollsutdrag kompetens- och arbetslivsnämndens
arbetsutskott § 1/2021
Delegationsbeslut om remiss om arbetsmarknadsstrategin

Kommunstyr elsens för slag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
arbetsmarknadsstrategin.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
arbetsmarknadsstrategin gäller från och med den 1 april 2021 och ersätter
tidigare arbetsmarknadsstrategi, antagen av kommunfullmäktige den
27 juni 2016, § 92.
Yr k anden
Adam Johansson (M), Caroline Lundberg (M), Christopher Miinch (SD) och
Karola Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerarnas signpturer
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Ingvor Bergman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lägger
följande tilläggsyrkande.
"Under rubriken inledning göra följande tillägg efter utanförskap:
"Syftet med strategin är att också göra en fokusförflyttning för att hantera
och lösa efterfrågan/behov hos arbetsgivarna med den tillgång av arbetskraft
som de arbetslösa utgör".
Under rubriken inledning lägga till ytterligare en mening som lyder:
"Strategin skall också utgå ifrån arbetsgivarnas reella kompetensbehov för
att på så sätt skapa tillväxt och långsiktiga lösningar med flera reguljära
arbeten i kommunen".
Under rubriken strategins syfte lägga till följande:
Efter kompetensbehov lägga till följande mening:
Detta sker genom att arbeta strategiskt i nätverk där vi skapar arenor för
omvärldsanalyser och behov. Detta för att möta kompetens behov såväl
internt inom kommunen som hos externa arbetsgivare.
Under rubriken aktivitetskrav lägga till följande:
"Aktivitetskravet skall, så långt som möjligt, utgå ifrån arbetsgivarnas
faktiska rekryteringsbehov. Detta för att skapa sammanhang för individen
och bättre träffsäkerhet mot arbete efter genomförd insats."
Adam Johansson (M) och Caroline Lundberg (M) yrkar avslag på Ingvor
Bergmans (S) tilläggsyrkande.
Niclas Hillestrand (S) och Fredy Netiman (S) yrkar bifall till Ingvor
Bergmans (S) tilläggsyrkande.
B eslu tsg ån g
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag till
beslutspunkt 1 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall respektive avslag till Ingvor
Bergmans (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att
avslå tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens förslag till
beslutspunkt 2 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Paragrafen sk ic k as till
Samtliga nämnder
Per Larsson, kommunutvecklare

Justera7

gnaturer

Protokollsutdraget bestyrks

\-- /
i

it -11'

11(43)

Sida

F L AK Ö M .9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-22

Kommunfullmäktige

§5

Dnr 2020/00412

Likvidation av det kommunala bolaget Ekehagens
Forntidsby AB
K o mmu n fu llmäk tig es b eslu t
1 Kommunfullmäktige godkänner likvidation av bolaget Ekehagens
Forntidsby AB och instruerar ägarombudet att rösta för likvidationen på
bolagsstämman.
B ak g r u n d

Skälen för likvidation och vilka alter nativ som finns
Ekehagens Forntidsby AB är ett helägt kommunalt bolag som äger
mottagningsbyggnaden på fastigheten Falköping Alvared 7:8. Marken ägs av
stiftelsen Ekehagens Forntidsby som hyr ut anläggningen till kultur- och
fritidsnämnden, Falköpings kommun. Det är kultur- och fritidsnämnden som
driver verksamheten Ekehagens Forntidsby.
Ekehagens Forntidsby AB var från början ett bolag som låg under stiftelsen
Ekehagens Forntidsby. Bolaget togs över av Falköpings kommun år 2012.
Anledningen till att bolaget togs över var att byggnaden var i dåligt skick
och det behövde avsättas ekonomiska medel för att rusta upp byggnaden. Det
fanns även behov av en tydligare styrning av bolaget. Det behovet finns
numera inte kvar. Vid den omfattande renoveringen av byggnaden uppstod
skattemässiga konsekvenser som fanns kvar under en 10 -årsperiod. Den
perioden är snart slut och det är möjligt att likvidera bolaget.
Styrelsen har med hjälp av revisionsföretaget PWC gjort en utredning kring
att överföra byggnaden till kommunal ägo och de skattekonsekvenser som
kan uppstå till följd av det. Utredningen rekommenderar att kommunen
beslutar att likvidera bolaget för på så sätt uppstår inte några skattemässiga
konsekvenser.
Styrelsen för Ekehagens Forntidsby AB har därtill under flera år uppmärksammat att det är en relativt begränsad verksamhet som bedrivs i bolaget och
bolaget omsätter endast cirka 525 000 kronor. Att driva bolaget medför både
administrativa kostnader och kostnader i form av arbetstid för de tjänstepersoner som sitter i styrelsen.
Genom att likvidera bolaget skulle tillgångarna, i form av mottagningsbyggnaden, skiftas över till ägaren och på så sätt skulle tekniska nämndens
fastighetsavdelning överta förvaltandet av byggnaden. Den skulle då ingå i
det ordinarie fastighetsbeståndet och behandlas på samma sätt som andra
kommunala fastigheter vad gäller investeringar och underhåll, med den
skillnaden att mottagningsbyggnaden ligger på ofri grund.
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Det hade varit en fördel för kultur- och fritidsnämnden att byggnaden
övergick till kommunal ägo, då det har varit svårt att få till en fungerande
investeringsprocess. Förslaget är därför att bolaget likvideras och att
tillgångarna överförs till ägaren, det vill säga Falköpings kommun.
Ett alternativ är att Ekehagens Forntidsby AB inte likvideras utan fortsätter
äga mottagningsbyggnaden. Det kommer dock att medföra administrativa
kostnader och problem för kultur- och fritidsnämnden vid framtida
investeringar i mottagningsbyggnaden. Ett annat alternativ är att föra över
fastigheten genom exempelvis köp, men det kan komma att medföra
skattekonsekvenser och bolaget som sådant fyller i en sådan situation inte
någon funktion längre då uppdraget är att endast förvalta mottagningsbyggnaden.
Den beräknade tidpunkten för skiftet är den 31 december 2021.
Pr ocessen kr ing likvidation
Ekehagens Forntidsby AB är ett helägt kommunalt bolag. Av bolagsordningen framgår att kommunfullmäktige ska ta ställning till sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
innan de fattas. Att likvidera bolaget bedöms vara av sådan principiell
beskaffenhet att kommunfullmäktige ska få möjlighet att ta ställning före det
att den genomförs. Det är sedan bolagsstämman som beslutar om själva
likvidationen. Därefter anmäls beslutet till Bolagsverket för registrering.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
Styrelsen för Ekehagens Forntidsby AB beslutade den 3 november 2020 att
föreslå kommunfullmäktige att godkänna likvidation av bolaget Ekehagens
Forntidsby AB och instruera ägarombudet att rösta för likvidationen på
bolagsstämman.
Mot bakgrund av ovan beskrivet förslag föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner likvidation av bolaget
Ekehagens Forntidsby AB och instruerar ägarombudet att rösta för
likvidationen på bolagsstämman.
Beslu tsu n d er lag
Kommunstyrelsen § 20/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-05
Protokoll styrelsemöte Ekehagens Forntidsby AB, 2020-11-30
PWC:s utredning avseende skatteeffekter, m.m., 2020-01-10

Paragrafen sk ic k as till
Ekehagens Forntidsby AB
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerar
‘
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§6

Dnr 2020/00324

Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest
Ekonomisk förening
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige beslutar att Falköpings kommun till Kommuninvest
Ekonomisk förening inbetalar kapitalinsats om 14 424 041 kronor (nivå
upp till 1 000 kronor per invånare) för år 2021.
2 Kommunfullmäktige beslutar att Falköpings kommun till Kommuninvest
Ekonomisk förening inbetalar kapitalinsats under de kommande fyra
åren. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i den ekonomiska föreningen
till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och
2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt per invånare enligt nedan.
År

Kapitalinsats (kr /invånar e)

2021
2022
2023
2024

1
1
1
1

000
100
200
300

Sum m a tom 2024

Att inbetala per år
14 424 041 kr
3 324 600 kr
3 324 600 kr
3 324 600 kr
24 397 841 kr

Bak gr und

Om Kommuninvest
Falköpings kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest").
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Vid föreningsstämman den 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar
för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst
medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering.
Under år 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov,
kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och
Justerarn
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regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och
ett antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så
beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra Kommuninvests
fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna
har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet.
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov
motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.
Sammanfattningsvis beslutade stämman år 2020 följande avseende den
framtida kapitaliseringen av Kommuninvest.
•

En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod
beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de
kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren
2021 till 2024.

•

En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.

•

Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande
medlemmar inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt
insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna
införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen
möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till den medlem
som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under
den period som kapitalplanen omfattar, det vill säga de kommande
fyra åren.

•

Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt
ökar från 900 till 1 300 kronor per invånare år 2021 till 2024.
Insatskapital för kommuner
1 000 kr/invånare
1 100 kr/invånare
1 200 kr/invånare
1 300 kr/invånare

År
2021
2022
2023
2024

•

Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, det vill säga första gången år 2021. Inbetalningen ska vara
genomförs senast vid halvårsskiftet respektive år. Avisering av
inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.

•

Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämrnobeslutet om en enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den så
kallade återbäringstrappan bort, eftersom den då till stor del spelat ut
sin roll. Ny modell tillämpas första gången på återbäringen avseende
år 2020, det vill säga efter stämman år 2021.

Justerarnas signaturer
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Tidsplan
30 juni 2021 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till
Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering
sker under maj månad 2021.

30 juni 2022 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till
Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering
sker under maj månad 2022.

30 juni 2023 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till
Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering
sker under maj månad 2023.

30 juni 2024 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till
Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering
sker under maj månad 2024.

Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på
denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver
varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman år 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av år 2024. Den nya nivån
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande fyra åren enligt följande.
År

Kapitalinsats (kr /invånar e)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr /invånar e)
(r egion)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start år 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner (360 kronor
per invånare för regioner).
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren,

Justerarnas signaturer
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till och med år 2024, löpande inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan.
Mot bakgrund av att medlemmarna önskar hantera de kommande besluten
om inbetalningar på olika sätt har alternativa beslutsformuleringar tagits
fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två alternativa situationer.

(i)

fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i
Föreningen; eller

(ii)

kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra
åren.

En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör
för kommun- respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven
person att verkställa besluten enligt ovan.
Beslut och åtgär der
Kommuninvest har tagit fram olika alternativ för beslut.
1.

Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse.
Fullmäktige beslutar

Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening
("Föreningen") ska inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp]
kronor samt att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.

Välj ett av följande alternativ.
Alternativ (i) —fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av
kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.
Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta
om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd
av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och
2024.

Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas
att besluta om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de
kommande fyra åren.
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om
och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren
2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande
maximalt [ange belopp] per invånare.

Eventuell kompletterande beslutsformulering.
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse
särskilt angiven person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens]
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räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.
2.

[Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte
(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och
lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

3.

[Komplettera med övriga praktiska instruktioner]

Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
Kommunledningsförvaltningen föreslår följande alternativ för Falköpings
kommun.
Kommunfullmäktige beslutar om inbetalning av kapitalinsats i till
Kommuninvest ekonomisk föreningen under de kommande fyra åren.
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt per invånare enligt nedan.
År

2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr /invånar e)
1 000
1 100
1 200
1 300

Sum m a tom 2024

Att inbetala per år
14 424 041 kr
3 324 600 kr
3 324 600 kr
3 324 600 kr
24 397 841 kr

Finansier ing
Inbetalning av insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening ökar
värdet av kommunens tillgångar. Inbetalningen påverkar kommunens
likviditet och balansräkningen. Inbetalningen har ingen direkt påverkan på
driften.
Beslutsunder lag
Kommunstyrelsen § 21/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-30
Information från Kommuninvest om kapitaliseringen av Kommuninvest
Ekonomisk förening, 2020-09-03
Missiv och förslag till beslutsformulering från Kommuninvest Ekonomisk
förening, 2020-09-03
Tabell över insatskapital per medlem från Kommuninvest Ekonomisk
förening
Paragrafen sk ic k as till
Kommuninvest Ekonomisk förening
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarna
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Dnr 2020/00252

Inrättande av kommunal enhet för Platåbergen
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t
1 Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 april 2021 inrätta en
kommunal enhet för Platåbergen enligt framtaget förslag. Förslaget
innebär att det strategiska ansvaret för verksamheten placeras hos
kommunstyrelsen och ansvaret för driften placeras hos kultur- och
fritidsnämnden.

2 Kommunfullmäktige beslutar att driftsramen om 5 057 000 kronor för
helår för nuvarande verksamhet flyttas från tekniska nämnden till kulturoch fritidsnämnden. Vid övergången flyttas även ackumulerat utfall för
perioden januari till och med mars från tekniska nämnden till kultur- och
fritidsnämnden.
3 Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kultur -och fritidsnämnden
688 000 kronor i investeringsram för reinvesteringar av maskiner och
inventarier som inkluderas i den nya organisationen. Samtidigt minskas
tekniska nämndens investeringsram likvärdigt.
4 Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se
över aktuella nämnders reglementen och återkomma med förslag på
ändringar som återger den nya ansvarsfördelningen.
Pr otok ollsantec k ning
Johanna Svensson (S) inkommer med följande protokollsanteckning.

"Vi socialdemokrater anser att slalombacken och campingplatsen på
Mösseberg skall ingå i den kommunal enheten för Platåbergen."
B ak g r u n d
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2020, § 140, att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på organisation för en kommunal
enhet för Platåbergen, med undantag för camping och skidbacke. Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att påbörja en
utredning om hur campingen och skidbacken kan arrenderas ut till en annan
aktör som en samlad anläggning.

Bakgrunden var att det tidigare genomförts en fördjupad utredning om
Platåbergen, vilken presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde den 24 juni 2020, § 87.
Utifrån kommunstyrelsens beslut har ett förslag på organisation för en enhet
för Platåbergen arbetats fram av kommunledningsförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Justerarnas signaturer
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I korthet kan den nya organisationen beskrivas enligt följande.
Driften placeras inom ramen för kultur- och fritidsnämndens ansvar under
avdelningen fritid. Det strategiska ansvaret för verksamheten placeras under
kommunstyrelsen på näringslivsavdelningen.
Organisationsförslaget innebär inte någon ökad budget, utan befintlig
budget flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. I dagsläget är det tre personer som berörs av organisationsförändringen utifrån flytt från en förvaltning till en annan. Det har gjorts en
förhandling enligt 11 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
(MBL), där förhandlingen avslutades i enighet med risk- och konsekvensanalys och handlingsplan för det fortsatta arbetet.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020, § 184, att ställa sig
bakom framtaget förslag på organisation för en kommunal enhet för
Platåbergen och att skicka det på remiss till kultur- och fritidsnämnden och
tekniska nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade remissen den 15 december 2020,
§ 68, och ställer sig positiv till att driften av Mösseberg flyttas över till
kultur- och fritidsnämndens ansvar.
Tekniska nämnden har behandlat remissen den 14 december 2020, § 122,
och framför att formen på den nya organisationen med ett tydligare fokus på
de strategiska frågorna och med en drift som utgår från kultur- och
fritidsförvaltningen är bättre lämpad än dagens organisation och medför en
möjlighet att ytterligare utveckla områdena.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att ställa sig bakom underlaget och att
skicka det på remiss till berörda nämnder. Mot bakgrund av att kultur- och
fritidsnämnden och tekniska nämnden har inkommit med yttranden där de
ställer sig bakom framtaget förslag föreslår kommunledningsförvaltningen
att kommunfullmäktige beslutar att föreslagen organisationsförändring ska
genomföras.
Aktuella nämnders reglementen behöver uppdateras för att korrekt återspegla
den nya ansvarsfördelningen.
Finansier ing
Ekonomiska beräkningar har gjorts i samarbete mellan kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen gällande förflyttning inom befintlig ram, där den strategiska
delen för platåenheten finansieras inom befintliga medel från näringslivsavdelningen på kommunledningsförvaltningen.
Driftsramen som ska flyttas från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden uppgår till 5 057 000 kronor. Investeringsramen för maskiner och
Justerarnas signaturer
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inventarier som ska flyttas på samma sätt uppgår till 470 000 kronor och
motsvarar behovet av reinvesteringar för de maskiner och inventarier som
inkluderas i den nya organisationen.
Budgetramskompensation för utfallet av 2020 års lönerevision ska tilldelas
kultur- och fritidsnämndens driftsbudget.
Vid pågående och redan beslutade investeringsprojekt flyttas
investeringsramen från tekniska nämnden till kultur -och fritidsnämnden.
Beslutsunder lag
Kommunstyrelsen § 23/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-05
Tekniska nämnden § 122/2020
Kultur- och fritidsnämnden § 68/2020
Kommunstyrelsen § 184/2020
Förslag på organisation, 2020-10-26

Paragrafen sk ic k as till
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Magnus Sundén, näringslivschef

Justerarnas "gnaturer
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Dnr 2020/00091

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2019 och
utbetalning för år 2021
K o mmu n fu llmäk tig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisning av partistödet för
år 2019 läggs till handlingarna.
2 Kommunfullmäktige beslutar att partistödet för år 2021 betalas ut till
samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings
kommun.
Bak gr und
Kommunfullmäktige antog den 26 oktober 2015, § 122, regler för
kommunalt partistöd som började gälla från och med den 1 januari 2016.

Partistödet består av två delar, ett grundstöd som uppgår till 40 000 kronor
per samt ett mandatstöd som uppgår till 15 176 kronor per mandat och år.
Det lokala partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas ställning i
den kommunala demokratin. Partistödet utgår till politiska partier som är
representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har
fått mandat i kommunfullmäktige, för vilket en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Partistödet ska årligen redovisas skriftligt på en särskilt blankett.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari -31 december. En av mottagaren
utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av
hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas
redovisningen. Redovisningen och granskningsrapporten ska lämnas in
senast den 30 juni året efter stödet betalats ut.
Partistödet betalas ut årligen i förskott efter beslut av kommunfullmäktige.
För valtningens bedömning
Handlingar angående användningen av 2019 års partistöd har lämnats in av
samtliga i fullmäktige representerade partier.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att partiernas redovisning av
partistödet för år 2019 läggs till handlingarna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår också att partistödet för år 2021
betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i
Falköpings kommun.

Justerapa signaturer
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Kommunledningsförvaltningen noterar att några partier inkommit med
redovisningar efter utsatt tid. Kommunledningsförvaltningen har skärpt
bevakningsrutinerna inför hanteringen av redovisningen av partistödet för
år 2020.
Finansier ing
Inom kommunfullmäktiges ram.
B eslu tsu n d er lag
Kommunstyrelsen § 26/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-06
Redovisningar från samtliga partier representerade i kommunfullmäktige
K ommunstyr elsens för slag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att partiernas redovisning
av partistödet för år 2019 läggs till handlingarna.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet för
år 2021 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun.
Yr k anden
Jonas Larsson (SD) yrkar följande.
"Yrkar på att partistöd endast betalas ut till de fem partier som lämnat in sin
redovisning i tid. Detta betyder att vi ska neka Liberalerna, Moderaterna och
Socialdemokraterna partistöd för 2021 då deras redovisningar inkommit i
januari 2021 dvs för sent."
Milada Wunn (SD) och Christopher Miinch (SD) yrkar bifall till Jonas
Larssons (SD) yrkande.
Adam Johansson (M) och Karola Svensson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
B eslu t sg ån g
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut
punkt 1 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag till
beslutspunkt 2 respektive Jonas Larssons (SD) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till
beslutspunkt 2.
Omröstning begärs.

Juster
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Följande propositionsordning godkänns. "Den som stödjer kommunstyrelsens
förslag till beslutspunkt 2 röstar ja. Den som stödjer Jonas Larssons (SD)
yrkande röstar nej."
Vid omröstningen avges 22 ja -röster och 4 nej -röster. Se omröstningslistan
nedan. Kommunfullmäktige beslutar alltså enligt kommunstyrelsens förslag
till beslutspunkt 2.

Omröstningslista § 8

/

Ledamöter

Ja

KB

1: e vice ordf. Michael Kristiansson

X

M

2:e vice ordf. Anders Winlöf

X

C

Karola Svensson

X

M

Adam Johansson

X

S

Ingvor Bergman

X

KD

Dan Hovskär

X

SD

Christopher Miinch

M

Caroline Lundberg

X

C

Niclas Fällström

X

V

Erik Kyrkander

X

SD

Jonas Larsson

S

Niclas Hillestrand

X

S

Johanna Svensson

X

L

Annika Carp

X

M

Sture Olsson

X

S

Roger Lundberg

X

MP

Anders Blom

X

C

Wanja Wallemyr

X

SD

Marita Ljus

S

Hekne Svensson

X

C

Göte Andersson

X

SD

Milada Wurm

S

Alex Bergström

JusterarnaS`signaturer
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O mr östningslista § 8
L edamöt er

Ja

S

Fredy Neilman

X

Kl)

Maria Bruckshaw

X

S

Ordförande Patrik Björck

X

Summa

22

Nej

Paragrafen sk ic k as till
Samtliga partier i kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Linda Karelid, kanslichef
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Dnr 2020/00380

Delårsrapport för kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborg per den 30 juni 2020
K o mmu n fu llmäk tig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborgs delårsrapport per den 30 juni 2020.
Bak gr und
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för
den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret
omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall
hos annan verksamhet, som är jämförbart med hushållsavfall.

Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt sin delårsrapport för år 2020
för medlemskommunernas behandling. Direktionen för AÖS beslutade den
21 september, § 23, att godkänna delårsrapporten för år 2020.
Delårets resultat är negativt och uppgår till -4,7 miljoner kronor vilket är
något bättre än det budgeterade resultatet om -5,3 miljoner kronor.
Soliditeten uppgår till 50 procent vilket innebär att det finansiella målet är
uppfyllt. Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med ett eget kapital om
38 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2020 visar på ett underskott på
cirka -10 miljoner kronor.
Revisorerna för AÖS gör bedömningen att delårsrapporten delvis är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Följande
avvikelser noteras.
•

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer
uppfyllas för år 2020. Direktionen har sedan 2012 årligen beslutat att
inte återställa det negativa resultatet och åberopat synnerliga skäl för
detta samt i antagen budget budgeterat för ett negativt resultat. I
antagen budget åberopas synnerliga skäl med hänsyn till förbundets
goda finansiella ställning och avsikten att minska det egna kapitalet.

•

Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter
delårsperiodens slut.

Revisionen rekommenderar direktionen, vilket även gjordes i samband med
delårsrapporten 2019, att till nästa delårsrapport göra en prognos eller
översiktlig bedömning för helåret gällande målen för verksamheten.

Justerarnas ' naturer
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För valtningens bedömning
Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per den 30 juni 2020.
B eslu tsu n d er lag
Kommunstyrelsen § 27/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-02
Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2020-09-24
Granskning av delårsrapporten 2020, PWC
Delårsrapport 2020
Direktionen § 23/2020
Yttr anden
Fredy Neiiman (S) och Adam Johansson (M) yttrar sig.

Paragrafen sk ic k as till
Avfallshantering Östra Skaraborg
Linda Karelid, kanslichef

Justerarås
. , signaturer
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Dnr 2020/00422

Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan
östra Skaraborg per den 31 augusti 2020
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Miljösamverkan
östra Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2020.
B ak g r u n d

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) är ett kommunalförbund med
direktion som har ansvar för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i de fem medlemskommunerna
Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 16 oktober
2020, § 12, att godkänna förslaget till delårsrapport för år 2020. Resultatet
för perioden uppgår till 1,709 miljoner kronor.
Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Utifrån att
prognosen visar ett positivt resultat i delårsrapporten bedöms att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.
Revisionen rekommenderar direktionen att säkerställa att bedömt prognosutfall per årsbokslut redovisas i delårsrapporten, för samtliga av direktionen
beslutade målsättningar för verksamheten.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g

Mot bakgrund av underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för år 2020.
B eslu tsu n d er lag

Kommunstyrelsen § 28/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-02
Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2020-10-16
Granskning av delårsrapporten 2020, PWC, 2020-10-16
Delårsrapport 2020
Direktionen § 12/2020
Paragrafen sk ic k as till

Miljösamverkan östra Skaraborg
Linda Karelid, kanslichef
Justerarnas
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§11

Dn r 2020/00399

Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst per den 31 augusti 2020
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Tolkförmedling
Västs delårsrapport per den 31 augusti 2020.
Bak gr und

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att
tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats
uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för
verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även
översättningsverksamhet.
Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 25 september 2020, § 413,
beslutat att godkänna delårsrapporten per 31 augusti 2020. Utfallet för
delåret är knappt 3 miljoner kronor och prognosen för helåret är ett
nollresultat.
Revisorerna utsedda av Västra Götalandsregionen har granskat
Tolkförmedling Västs delårsrapport och bedömer att resultat är förenligt med
de mål som direktionen beslutat om, såväl de finansiella som övergripande
målen för verksamheten.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
Mot bakgrund av underlagen föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 augusti 2020.
Beslu tsu n d er lag
Kommunstyrelsen § 29/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-02
Revisorernas bedömning av delårsrapporten samt PWC:s rapport,
2020-10-07
Delårsrapport, 2020-09-25
Direktionen § 413/2020

Paragrafen sk ic k as till
Tolkförmedling Väst
Linda Karelid, kanslichef

,- signaturer
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Dnr 2020/00394

Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per
den 31 juli 2020
K o mmu n fu llmäk tig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige godkänner Skaraborgs kommunalförbunds
delårsrapport per den 31 juli år 2020.
Bak grund
Skaraborgs kommunalförbund bildades år 2006 av 15 kommuner.
Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemskommunernas intressen
och att främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna.
Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för
medlemmarna. Kommunalförbundet ska arbeta för att stärka Skaraborg som
en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för
utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 11 september
2020, § 62, att godkänna det upprättade delårsbokslutet 2020. Resultatet för
perioden visar ett överskott på 1,392 miljoner kronor. Prognosen för helåret
2020 visar på ett överskott på 2,484 miljoner kronor.
Förbundets revisorer har ingen avvikande bedömning är den som direktionen
gör avseende det ekonomiska resultatet för perioden. Balanskravet bedöms
uppfyllas år 2020.
För valtningens bedömning
Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Skaraborgs kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2020.
Beslutsunder lag
Kommunstyrelsen § 30/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-02
Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2020-09-14, inklusive PWC:s
granskning
Delårsrapport
Direktionen § 62/2020

Paragrafen sk ic k as till
Skaraborgs kommunalförbund
Linda Karelid, kanslichef

Justerarnassignaturer
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§13

Dnr 2020/00384

Delårsrapport för kommunalförbundet
Skaraborgsvatten per den 30 juni 2020
K o mmu n fu llmäk tig es b eslu t
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för kommunalförbundet
Skaraborgsvatten per den 30 juni 2020.
Bak gr und
Skaraborgsvatten, tidigare Skaraborgs vattenverksförbund, bildades år 1955
av Skövde, Skara och Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Den nu gällande förbundsordningen som
reglerar verksamheten antogs av medlemskommunerna under år 2018.

Direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten beslutade den
28 augusti 2020, § 14, att fastställa delårsrapporten per den 30 juni 2020.
Delårets resultat är 6,258 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet är
5,351 miljoner kronor. Anledningen att resultatet är bättre än budgeterat
beror framförallt på att vattenleveranserna har ökat.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. Revisionen
bedömer att de finansiella målen och verksamhetsmålet är förenliga med de
mål som ställts av direktionen i budget år 2020.
För valtningens bedömning
Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Skaraborgsvattens delårsrapport
per den 30 juni 2020.
Beslutsunder lag
Kommunstyrelsen § 31/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-02
Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2020-09-30
Granskning av delårsrapporten, PWC
Delårsrapport
Direktionen § 14/2020

Paragrafen sk ic k as till
Skaraborgsvatten
Linda Karelid, kanslichef
Protokollsutdraget bestyrks
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§ 14

Dnr 2020/00436

Återbesättande av uppdraget som ersättare i styrelsen
för Falköpings Hyresbostäder AB efter Robert
Andersson (S)
K o mmu n fu llmäk tig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige beslutar att Kelesh Hussein (S) väljs till ersättare i
styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB från och med den 9 mars 2021
intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.
B ak g r u n d
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020, § 170, att entlediga
Robert Andersson (S) från uppdraget som ersättare i styrelsen för Falköpings
Hyresbostäder AB från och med 15 december 2020 samt att lämna uppdraget
som ersättare i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB vakant till
nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige.
Yr k anden
Niclas Hillestrand (S) yrkar att Kelesh Hussein (S) väljs till ersättare i
styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB.
B eslu t sg ån g
Ordföranden ställer proposition på Niclas Hillestrands (S) yrkande och
finner att kommunfullmäktige väljer Kelesh Hussein (S) till ersättare i
styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB.

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

J usterarnas,signaturer
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Dnr 2020/00470

Entledigande av Ingrid A. Jarlsson (M) från uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige
K o mmu n fu llmäk tig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige beslutar att Ingrid A. Jarlsson (M) entledigas från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 9 mars
2021.
2 Kommunfullmäktige beslutar att anhålla hos Länsstyrelsen Västra
Götalands län om sammanräkning för utseende av ledamot efter Ingrid A.
Jarlsson (M).
B ak g r u n d
Ingrid A. Jarlsson (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Paragrafen sk ic k as till
Ingrid A. Jarlsson (M)
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00469

Entledigande av Ingrid A. Jansson (M) från uppdragen
som ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i
krisledningsnämnden, ersättare i förbundsdirektionen
för kommunalförbundet Miljösamverkan östra
Skaraborg och ersättare i styrelsen för Hotellfastigheter
i Falköping AB
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige beslutar att Ingrid A. Jansson (M) entledigas från
uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i
krisledningsnämnden, ersättare i förbundsdirektionen för
kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg och ersättare i
styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB från och med den 9 mars
2021.
2 Kommunfullmäktige beslutar att Pema Malmgren (M) väljs till ledamot i
kommunstyrelsen från och med den 9 mars 2021 intill det nyvalda
kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod.
3 Kommunfullmäktige beslutar att Caroline Lundberg (M) väljs till
ersättare i kommunstyrelsen från och med den 9 mars 2021 intill det
nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod.
4 Kommunfullmäktige beslutar att Pema Malmgren (M) väljs till ersättare i
krisledningsnämnden från och med den 9 mars 2021 till och med den 31
december 2022.
5 Kommunfullmäktige beslutar att Pema Malmgren (M) väljs till ersättare i
förbundsdirektionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra
Skaraborg från och med den 9 mars 2021 till och med den 31 december
2022.
6 Kommunfullmäktige beslutar att Pema Malmgren (M) väljs till ersättare i
styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB från och med den 9 mars
2021 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efier nästa val
till kommunfullmäktige.
Bak gr und
Ingrid A. Jarlsson (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot i
kommunstyrelsen, ersättare i krisledningsnämnden, ersättare i
förbundsdirektionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra
Skaraborg och ersättare i styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB.

Justerarns signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
,..
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Yrk anden
Adam Johansson (M) yrkar att Pema Malmgren (M) väljs till ledamot i
kommunstyrelsen, ersättare i krisledningsnämnden, ersättare i
förbundsdirektionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra
Skaraborg och ersättare i styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB.
Adam Johansson (M) yrkar också att Caroline Lundberg (M) väljs till
ersättare i kommunstyrelsen efter Pema Malmgren (M).
Beslu tsg ån g
Ordföranden ställer proposition på Adam Johanssons (M) yrkande och finner
att kommunfullmäktige väljer Pema Malmgren (M) till ledamot i
kommunstyrelsen, ersättare i krisledningsnämnden, ersättare i
förbundsdirektionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra
Skaraborg och ersättare i styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB och
Caroline Lundberg (M) till ersättare i kommunstyrelsen.

Paragrafen sk ic k as till
Ingrid A. Jansson (M)
Pema Malmgen (M)
Caroline Lundberg (M)
Miljösamverkan östra Skaraborg
Hotellfastigheter i Falköping AB
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerar
- 7

signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00488

Entledigande av Kerstin Allestam (S) från uppdraget
som ledamot i kommunrevisionen
K o mmu n fu llmäk tig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som ledamot i
kommunrevisionen lämnas vakant.
B ak g r u n d

Kerstin Allestam (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunrevisionen.
Med anledning av Kerstin Allestams (S) bortgång är en plats som ledamot i
kommunrevisionen vakant.
Yr k anden
Patrik Björck (S) yrkar att uppdraget som ledamot i kommunrevisionen
lämnas vakant.
B eslu t sg ån g
Ordföranden ställer proposition på Patrik Björcks (S) yrkande och finner att
kommunfullmäktige lämnar uppdraget som ledamot i kommunrevisionen
vakant.

Paragrafen sk ic k as till
Kommunrevisionen
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
,
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Dnr 2021/00021

Entledigande av Abdullah Borghol (S) från uppdraget
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
K o mmu n fu llmäk tig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige beslutar att Abdullah Borghol (S) entledigas från
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med
den 9 mars 2021.
2 Kommunfullmäktige beslutar att Karolina Bergström (S) väljs till
ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 9 mars 2021
till och med den 31 december 2022.
Bak gr und
Abdullah Borghol (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Yrk anden
Niclas Hillestrand (S) yrkar att kommunfullmäktige väljer Karolina
Bergström (S) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Beslu tsg ån g
Ordföranden ställer proposition på Niclas Hillestrands (S) yrkande och
finner att kommunfullmäktige väljer Karolina Bergström (S) till ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.

Paragrafen sk ic k as till
Abdullah Borghol (S)
Karolina Bergström (S)
Barn- och utbildningsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarn

signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
,L. I
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Dnr 2020/00499

Entledigande av Johan Dahlström (KD) från uppdraget
som ersättare i byggnadsnämnden
K o mmu n fu llmäk tig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige beslutar att Johan Dahlström (KD) entledigas från
uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden från och med den 9 mars
2021.
2 Kommunfullmäktige beslutar att Thomas Henning (KD) väljs till ersättare
i byggnadsnämnden från och med den 9 mars 2021 till och med den 31
december 2022.
Bak gr und
Johan Dahlström (KD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden.
Yr k anden
Maria Brukshaw (KD) yrkar att Thomas Henning (KD) väljs till ersättare i
byggnadsnämnden.
B eslu tsg ån g
Ordföranden ställer proposition på Maria Brukshaw (KD) yrkande och finner
att kommunfullmäktige väljer Thomas Henning (KD) till ersättare i
byggnadsnämnden.

Paragrafen sk ic k as till
Johan Dahlström (KD)
Thomas Henning (KD)
Byggnadsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnae-signaturer
'

.,-"7

Protokollsutdraget bestyrks
f"-----
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Dnr 2021/00035 023

Entledigande av Hans Johansson (C) från uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige beslutar att Hans Johansson (C) entledigas från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 9 mars
2021.
2 Kommunfullmäktige beslutar att anhålla hos Länsstyrelsen Västra
Götalands län om sammanräkning för utseende av ledamot efter Hans
Johansson (C).
Bak gr und
Hans Johansson (C) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Paragrafen sk ic k as till
Hans Johansson (C)
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas-signaturer

../

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00036 023

Entledigande av Hans Johansson (C) från uppdragen
som ledamot i direktionen för kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst och ersättare i beredningen för
översyn av den politiska organisationen
K o mmu n fu llmäk tig es b eslu t
1 Kommunfullmäktige beslutar att Hans Johansson (C) entledigas från
uppdragen som ledamot i direktionen för kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst och ersättare i beredningen för översyn av den
politiska organisationen från och med den 9 mars 2021.

2 Kommunfullmäktige beslutar att Rune Lennartsson (C) väljs till ledamot i
direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst från och med
den 9 mars 2021 till och med den 31 december 2022.
3 Kommunfullmäktige beslutar att Hillevi Wallgren (C) väljs till ersättare i
beredningen för översyn av den politiska organisationen från och med den
9 mars 2021 till och med den 31 juli 2022.
Bak gr und
Hans Johansson (C) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot i
direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och ersättare i
beredningen för översyn av den politiska organisationen.
Yr k anden

Karola Svensson (C) yrkar att Rune Lennartsson (C) väljs till ledamot i
direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och Hillevi
Wallgren (C) väljs till ersättare i beredningen för översyn av den politiska
organisationen.
B eslu tsg ån g
Ordföranden ställer proposition på Karola Svenssons (C) yrkande och finner
att kommunfullmäktige väljer Rune Lennartsson (C) till ledamot i
direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och Hillevi
Wallgren (C) till ersättare i beredningen för översyn av den politiska
organisationen.

Paragrafen sk ic k as till
Hans Johansson (C)
Hillevi Wallgren (C)
Löneenheten

Justerarn

--signaturer

,,--2

Rune Lennartsson (C)
Tolkförmedling Väst
Anna -Karin Linder, administratör

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00046

Entledigande av Zahra Igal (C) från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t
1 Kommunfullmäktige beslutar att Zahra Igal (C) entledigas från uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 9 mars 2021.

2 Kommunfullmäktige beslutar att anhålla hos Länsstyrelsen Västra
Götalands län om sammanräkning för utseende av ledamot efter Zahra
Igal (C).
B ak g r u n d
Zahra Igal (C) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Paragrafen sk ic k as till
Zahra Igal (C)
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnaå signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00045

Entledigande av Zahra Igal (C) från uppdraget som
ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden
K o mmu n fu llmäk tig es b eslu t
1 Kommunfullmäktige beslutar att Zahra Igal (C) entledigas från uppdraget
som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 9
mars 2021.

2 Kommunfullmäktige beslutar att Stefan Lennartsson (C) väljs till ledamot
i kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 9 mars 2021 till
och med den 31 december 2022.
3 Kommunfullmäktige beslutar att Gunnel Bergqvist (C) väljs till ersättare i
kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 9 mars 2021 till och
med den 31 december 2022.
B ak g r u n d
Zahra Igal (C) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
kompetens- och arbetslivsnämnden.
Yr k anden
Karola Svensson (C) yrkar att Stefan Lennartsson (C) väljs till ledamot i
kompetens- och arbetslivsnämnden och att Gunnel Bergqvist (C) väljs till
ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden efter Stefan Lennartsson (C).
B eslu tsg ån g
Ordföranden ställer proposition på Karola Svenssons (C) yrkanden och
finner att kommunfullmäktige väljer Stefan Lennartsson (C) till ledamot och
Gunnel Bergqvist (C) till ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden.

Paragrafen sk ic k as till
Zahra Igal (C)
Stefan Lennartsson (C)
Gunnel Bergqvist (C)
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

J usterarnas,tr naturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00066

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående förteckning över
anmälningsärenden läggs till handlingarna.
B ak g r u n d
1 Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska
organisationen 2020-11-26

2 Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska
organisationen 2021-01-21

Justerarnas signaturer
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Protokollsutdraget bestyrks
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