
FLAKÖPL99
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-29

Sida

1(16)

Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga närvarande

Justerare
Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset klockan 18:30-19:02

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)
Dan Hovskär (KD)
Christopher Mönch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Berglund (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jormåus (M)
Angela Joelsson (KD)
Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Rune Lennartsson (C)
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Anders Blom (MP), tjänstg. ers.
Kovan Akrawi (S), tiänstq. ers.

Hassan Hussein (S)
Monica Janzon (S)
Bengt Lundqvist (S)
Arild Svensqam (SD)
Sara Cronholm, kommunjurist
Sebastian Helin, kommunsekreterare

Milada Wurm (SD) och Christiane Uhle Johansson (C)

Sebastian HelinHelin

Patrik Björck

Milada y y u Christiane Uhle Johansson

Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Morgan Billman (M)
Corry Thuresson (S)
lowan Hedendahl (V), tjänstg. ers.
Anna -Sara Ståtenhag (KD), tjänstg. ers.
Helåne Svensson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Pema Malmgren (M)
Marie Post (S)
Inga-Lill Bergsten (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 Neöman (S)
Christiane Uhle Johansson (C)
Frank Wurm (SD), tjänstg. ers.
Britt-Marie Aronsson (KD), tjänstg. ers.
Lisbeth Ek (S)

Johan Eriksson (M)
Inge Persson (M)
Andreas Möller (KD)

Paragrafer §§ 82-92

Organ

Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslaget är uppsatt

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige

2022-08-29

2022-09-07

2022-09-08-2022-09-29

Förvaringsplats för protokollet Konrimunledningsförvaltningen

Underskrift

ebastian HeIrn



FMLKÖP11.2
Kommunful lmäkt ige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2022-08-29

Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2018-2022

Ledamöter
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 Mönch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Berglund (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jormåus (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 Eståbanez (V)
Debora Josefsson (KD)
Helåne 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 Neaman (S)
Christiane Uhle Johansson (C)
Per Magnusson (SD)
Maria Bruckshaw (KD)
Lisbeth Ek (S)

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)
Johan Eriksson (M)
Inge Persson (M)
Caroline Lundberg (M)
Johanna Blad (M)
Helån 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)

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)

Sida
2(16)

Justerarnas-Signaturer

—

Protokollsutdraget bestyrks

/
_



FLAKÖP1119
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(16)
Sammanträdesdatum
2022-08-29

Ärendelista
§ 82 Dnr 2022/00339

Motion från Ingvor Bergman (S) gällande översyn av
äldreomsorgen i Falköpings kommun .............................................................4

§83 Dnr 2022/00377
Motion från Milada Wurm (SD) om uppdatering av klimatstrategi
2021-2030 för Falköpings kommun ..................................................................6

§ 84 Dnr 2022/00376
Fråga från Ingvor Bergman (S) till socialnämndens ordförande
om den verkliga kösituationen till särskilda boenden i Falköping ................7

§ 85 Dnr 2022/00267
Utökade kostnader för överlämningsbangård - begäran av
tilläggsanslag till kommunens investeringsbudget .......................................8

§86 Dnr 2022/00216
Ändring av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
hantering av resultatutjämningsreserv .........................................................10

§87 Dnr 2022/00288
Antagande av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot
olyckor .............................................................................................................11

§88 Dnr 2022/00178
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Skaraborg och
prövning av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021 .............12

§ 89 Dnr 2022/00313
Entledigande av Thomas Henning (KD) från uppdraget som
ersättare i byggnadsnämnden .......................................................................13

§ 90 Dnr 2022/00353
Entledigande av Ann -Gerd Milton (S) från uppdraget som
ersättare i byggnadsnämnden .......................................................................14

§91 Dnr 2022/00372
Entledigande av Peter Spångberg Nordheim (KD) från uppdraget
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden ....................................................15

§92 Dnr 2022/00083
Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022 ......................................16

Justerarna naturer Protokollsutdraget bestyrks

v ,ID,
. V ' (

,



FnIKÖP•12
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(16)
Sammanträdesdatum
2022-08-29

§82 Dnr 2022/00339

Motion från Ingvor Bergman (S) gällande översyn av
äldreomsorgen i Falköpings kommun

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för yttrande.

Bakgrund

Ingvor Bergman (S) har väckt en motion om gällande en översyn av
äldreomsorgen i Falköpings kommun. Av motionen framgår följande.

"Motion från socialdemokraterna gällande översyn av äldreomsorgen i
Falköpings kommun

Under februari månad 2022 lämnade KPMG en rapport till revisionen
gällande äldreomsorgen i Falköpings kommun. Denna rapport visar på
brister som behöver åtgärdas för att göra äldreomsorgen i kommunen, både
inom hemtjänst och äldreboende, tryggare för brukare samt de utmaningar
som måste ses över för att attrahera framtida kompetensförsörjning.

Denna rapport visar också på brister vad det gäller tydligt uppställda mål
inom socialnämndens verksamhet med fokus på äldreomsorgen. Utredningen
pekar också på hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera utbildad
personal till vård och omsorgsverksamheter.

Dessa utmaningar beskriver också socialnämnden själva i den
verksamhetsrapport som lämnades till kommunfullmäktige i juni 2022.

Vi socialdemokrater inser att både de demografiska, kompetensmässiga och
organisatoriska utmaningarna kräver en total genomlysning av
äldreomsorgen i vår kommun. Detta både för att säkra kompetens och göra
arbetet inom äldreomsorgen mera attraktivt men självklart också för att ge
våra äldre kommuninvånare den trygghet man har rätt till när krafterna
minskar och man blir beroende av hjälp och stöd.

Vi socialdemokrater yrkar därför på att kommunstyrelsen ger socialnämnden
i uppdrag:

- Att en utomstående aktör uppdras att göra en total genomlysning och
redovisning av äldreomsorgen både inom hemtjänst och äldreboenden i
vår kommun.

- Där skall det beskrivas både hur äldreomsorgen i framtiden kan se ut och
vilka utmaningar som finns i kommunen t ex olika typer av boenden.

- Denna utredning skall också utreda grundbemanning och vårdtyngd.

Justerarnas signaturer
r , -

Protokollsutdraget bestyrks
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- Den skall också beskriva vilka yrkesgrupper som kan vara aktuella inom
framtidens äldreomsorg.

- Utredningen skall ge förslag på hur vård och omsorgsyrket kan göras
mera attraktivt.

- Utredningen skall göras i samverkan med pensionärsorganisationerna
finns representerade i vårt kommunala pensionärsråd.

- Utredningen skall göras i samverkan med de fackliga organisationerna
som finns representerade inom vård och omsorgsyrken".

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

SOM

Justerarna,syriaturer
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§83 Dnr 2022/00377

Motion från Milada Wurm (SD) om uppdatering av
klimatstrategi 2021-2030 för Falköpings kommun

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för yttrande.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om uppdatering av klimatstrategi
2021-2030 för Falköpings kommun. Av motionen framgår följande.
"Uppdatering av Klimatstrategi 2021-2030 för Falköpings kommun.

Mycket har hänt sen sommaren 2021, när vi antog vår Klimatstrategi.
Sen dess har det visat sig att vi har stora problem med eldistribution, allt
efter att vi i Sverige har lagt ner välfungerande kärnkraft och ersatt med
opålitliga och miljöförstörande vindkraftsindustrier. Elbilar är beroende av
eltillgång och även av allt dyrare sällsynta metaller. Kriget i Ukraina har
belyst problematiken med tillgången på sällsynta metaller. Både Ryssland
och Ukraina är de stora leverantörer på världsmarknaden. Att tro att det inte
kommer finnas brist på de mineralerna är naivt. Andra komponenter till
batterier är litium och kobolt, som utvinns i Afrika i farliga gruvor med livet
som insats. I de här gruvorna förekommer även ett förskräckligt barnarbete.
Tillverkning av elbilar gör mycket större CO2 avtryck än tillverkning av
diesel/bensin bilar.

Vi i SD vill att Falköpings kommun fungerar även om vi kommer att ha brist
på el och brist på elfordon. Vi vill att Falköpings kommun fungerar även om
det är kallt, vindstilla och mycket snö.

Vi värnar om miljö, men i det långa loppet kan en dieselmotor med den
nyaste tekniken vara bättre för miljö än ett elfordon, som laddas med el från
oljedrivet Karlshamnsverk eller kolkraft från Polen och byggs med batterier,
som innehåller mineraler från Afrika. Fordon med förbränningsmotor
fungerar även under elavbrott.

Vi vill även värna om skattebetalarnas pengar och vill att de används på
klokaste sätt och vi vill förhindra slöseri. Därför vill vi gå genom hela
Klimatpolicyn och försäkra oss att allt som står i den är för det bästa för alla
invånare i Falköpings kommun.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

Att: ge Kommunstyrelsen i uppdrag att snarast uppdatera Klimatstrategi
2021-2030 för Falköpings kommun i enlighet med motionens intention."

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarn ignaturer
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§84 Dnr 2022/00376

Fråga från Ingvor Bergman (S) till socialnämndens
ordförande om den verkliga kösituationen till särskilda
boenden i Falköping

Bakgrund

Ingvor Bergman (S) har med kommunfullmäktiges medgivande ställt
följande fråga till socialnämndens ordförande Sture Olsson (M) om den
verkliga kösituationen till särskilda boenden i Falköping.

Fråga

"Vid äldreomsorgsdebatten på Träffpunkt Hjorten den 16/8 fick Sture
Olsson frågan om kösituationen till kommunens särskilda boenden. Sture
svarade på direkt fråga att någon kö till våra boenden inte finns utan det som
då var aktuellt är en person i kö och att denne tackat nej p g a att man önskat
ett specifikt boende.

I början av denna vecka, (v 34), får vi signaler om att det nu står över 30
personer i kö och som har behov av särskilt boende.

Min fråga till Sture Olsson är därför: Hur ser den verkliga kösituationen ut
till särskilda boenden i vår kommun'?"

Svar

"Enligt de senaste uppgifter som för övrigt informerades om på
socialnämndens sammanträdet 24 augusti framgår.

Det är i dagsläget 12 personer som har ett beslut om särskilt boende som inte
är verkställt ännu, men de 3 månader som kommunen har på sig att ordna
plats har inte passerat. Om de 3 månaderna passerar och man inte blivit
erbjuden plats så rapporteras det till nämnden, revisionen och fullmäktige
som ett ej verkställt gynnande beslut. Har ej skett sedan 2018."

Paragrafen skickas t i l l
Ingvor Bergman (S)
Sture Olsson (M)

J usterarn )naturer Protokollsutdraget bestyrks
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§85 Dnr 2022/00267

Utökade kostnader för överlämningsbangård - begäran
av tilläggsanslag till kommunens investeringsbudget

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens
investeringsbudget för mark- och exploatering 2023 med 20 miljoner
kronor till projekt överlämningsbangård. För år 2023 blir tilläggsanslaget
7 miljoner kronor då annat projekt (budgeterat till 13 miljoner kronor)
föreslås senareläggas enligt beslutspunkt 2.

2 Kommunfullmäktige beslutar att omprioritera i kommunstyrelsens
investeringsbudget för mark- och exploatering och senarelägger projektet
Krokstorp handelsområde gång- och cykelbro.

Kommunstyrelsens beslut

3 Kommunstyrelsen beslutar att iordningställa överlämningsbangården
enligt projektdirektivets utredningsalternativ 3 med ett 3:e spår till en
utökad kostnad om 10,5 miljoner kronor, vilket är inkluderat i
ovanstående 20 miljoner kronor.

4 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för åtgärder enligt
beslutspunkt 3 till gatuchefen.

5 Beslutspunkt 3 och 4 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt beslutspunkt 1-2.

Sammanfat tn ing

Skaraborg Logistic Center erbjuder effektiva och hållbara transportlösningar
på väg och järnväg för näringslivet i Skaraborgsregionen med omnejd. För
att Skaraborg Logistic Center ska kunna utveckla kapaciteten på området,
kunna ta emot 750 m långa tåg, skapa bättre förutsättningar för
regionaltågstrafiken ska det, enligt tidigare beslut, byggas en ny
överlämningsbangård. Den nya överlämningsbangården beräknas vara klar
2023, och efter det bygger Trafikverket en anslutning till västra stambanan
till en beräknad kostnad av 70 miljoner kronor.

Investeringen av överlämningsbangården var tidigare beräknad till 77
miljoner kronor. Stöd erhålls från Naturvårdsverkets Klimatklivet om 38,5
miljoner kr och från Västra götalandsregionens regionutvecklingsnämnd om
10 miljoner kronor.

Upphandling av uppdraget har varit ute under juni månad. Under detta arbete
har det uppdagats att projektet har fått fördyrande kostnader. Avvikelserna
gäller mer omfattande markarbeten, uppräkning av tidigare kalkyl och

Justerarnas naturer Protokollsutdraget bestyrks
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framför allt generella kostnadsökningar. Den totala kostnaden är nu 97
miljoner kronor.

Enligt förvaltningens bedömning är de planerade satsningarna med den nya
överlämningsbangården nödvändiga för att Skaraborg Logistic Center ska
vara fortsatt konkurrenskraftigt som logistikområde. Den kommer ge
möjlighet att möta den växande efterfrågan på hållbara transporter och kan
hantera aktörernas ökande volymer av godståg på området. Dessutom
kommer området utökas med ny verksamhetsmark. För att kunna hantera de
ökade volymerna och framtida utveckling av området är det nödvändigt att
bygga enligt utredningsalternativ 3 som innebär att även ett tredje spår byggs
utmed de övriga spåren på överlämningsbangården.

Den totala kostnaden för projekt överlämningsbangård är 97 miljoner kronor.
Projektet har därmed ökad investeringskostnad om 20 miljoner kronor. Den
ökade kostnaden finansieras genom att senarelägga investeringen på 13
miljoner kronor för Krokstorp gång- och cykelbro som finns med i
Flerårsplan 2022-2024. Resterande 7 miljoner kronor finansieras genom
utökad budgetram för investeringar år 2023.

Beslutsunder lag

• Kommunstyrelsen § 107/2022

• Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-14

• Avtal med Trafikverket om ny överlämningsbangård vid Marjarps
logistikområde, KF 2020-10-26, §129

• Iordningställande av ny överlämningsbangård på Skaraborg Logistic
Center, Marjarp, KF 2021-02-22, §3

• Projektdirektiv överlämningsbangård Marjarp, 2020-11-20

Yttranden

Iowan Hedendahl (V) och Adam Johansson (M) yttrar sig.

Paragrafen sk ickas t i l l
Erna Pezic, stadsbyggnadschef
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig
Ekonomiavdelningen
Fredrik Johansson, biträdande förvaltningschef
Tomas Berg, infrastrukturförvaltare
Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur

Justerarnds signaturer!-. Protokollsutdraget bestyrks
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§86 Dnr 2022/00216

Ändring av riktlinjer för god ekonomisk hushållning
och hantering av resultatutjämningsreserv

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av riktlinjer för god
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.

2 Kommunfullmäktige beslutar att ändringen gäller från och med den 15
september 2022 och ersätter nuvarande riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. som antogs av
kommunfullmäktige den 19 december 2016, § 155.

Sammanfattn ing

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare
och i ett längre tidsperspektiv. Enligt kommunallagen ska kommun-
fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning i varje
enskild kommun. Kommunfullmäktige har i Falköping kommuns flerårsplan
beslutat om finansiella mål för perioden 2022-2024. Den nu föreslagna
revideringen av riktlinjen för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv överensstämmer med den av kommunfullmäktige
beslutade flerårsplanen.

Beslutsunder lag

• Kommunstyrelsen § 108/2022

• Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-16

• Förslag på ändrade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
hantering av resultatutjämningsreserv

• Nu gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder
Kommunledningsförvaltningen
Kommunrevisionen

Justerarnas signaturer
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§87 Dnr 2022/00288

Antagande av handlingsprogram enligt lagen om skydd
mot olyckor

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsprogram enligt lagen om
skydd mot olyckor, att gälla från och med den 15 september 2022.

Sammanfat tn ing

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutade den 19 maj
2022, § 13, att godkänna utformningen av handlingsprogrammet samt att
skicka det vidare för beslut om antagande i respektive kommunfullmäktige i
Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Bakgrunden till översynen av
handlingsprogrammet är att det har skett förändringar i lag om skydd mot
olyckor (LSO) samt tillhörande förordning och att det därmed ställts högre
krav på kommunerna som påverkar handlingsprogrammets innehåll. Förslag
på handlingsprogram har tidigare varit utsänt på remiss.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, men anser även att
tidigare lämnade synpunkter bör beaktas vid kommande revidering av
dokumentet.

Beslutsunder lag

• Kommunstyrelsen § 116/2022

• Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-06

• Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, §13/2022

• Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor i Falköping, Götene,
Skara och Tidaholms kommuner

• Remissammanställning

Yrkanden

Dan Hovskär (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Paragrafen sk ickas t i l l
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Justerar s signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FLKÖP1r99
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(16)
Sammanträdesdatum
2022-08-29

§88 Dnr 2022/00178

Revisionsberättelse för Samordningsförbundet
Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för styrelsen
för verksamhetsåret 2021

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för
Samordningsförbundet Skaraborg för verksamhetsåret 2021 läggs till
handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet
Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Samrnanfattning

Samordningsförbundet Skaraborg har i en hemställan daterad 28 mars 2022
begärt att medlemmarna ska fatta beslut om ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet Skaraborgs styrelse för verksamhetsåret 2021.
Förbundets revisorer har granskat Samordningsförbundet Skaraborgs
verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2021. Revisorerna
har i revisionsberättelsen för år 2021 föreslagit medlemmarna att bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att styrelsen för
Samordningsförbundet Skaraborg ska beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

Beslutsunder lag

• Presidiets förslag, 2022-08-19

• Samordningsförbundet Skaraborgs styrelsemöte 2022-02-15

• Revisionsberättelse 2022-03-31

• Granskningsrapport, 2022-03-31

• Årsredovisning för år 2021

Paragrafen sk ickas t i l l
Samordningsförbundet Skaraborg

,Just7 • s signaturer
. ,

Ait c k '
Protokollsutdraget bestyrks



FAKÖPL9.2
Kommunfullmäktige

Ula
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(16)
Sammanträdesdatum
2022-08-29

§89 Dnr 2022/00313

Entledigande av Thomas Henning (KD) från uppdraget
som ersättare i byggnadsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Thomas Henning (KD) från
uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden från och med den 13
september 2022.

2 Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden från och med den 13 september 2022 lämnas vakant.

Bakgrund

Thomas Henning (KD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden.

Yrkanden

Anna -Sara Ståtenhag (KD) yrkar att lämna uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden vakant.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Anna -Sara Ståtenhags (KD) yrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att entlediga Thomas Henning (KD)
samt lämna uppdraget som ersättare vakant.

Paragrafen sk ickas t i l l
Thomas Henning (KD)
Byggnadsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerrs-stgnaturer k.))4
A l " " - - -4 -

Protokollsutdraget bestyrks



F L AK Ö P M
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(16)
Sammanträdesdatum
2022-08-29

§90 Dnr 2022/00353

Entledigande av Ann -Gerd Milton (S) från uppdraget
som ersättare i byggnadsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Arm -Gerd Milton (S) från
uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden från och med den 13
september 2022.

2 Kommunfullmäktige beslutar att välja Sven -Ove Blyckert (S) till
uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden från och med den 13
september 2022 till och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Ann -Gerd Milton (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden.

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att välja Sven -Ove Blyckert (S) till ersättare i
byggnadsnämnden.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Niclas Hillestrands (S) yrkande och finner
att kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ann -Gerd Milton (S) samt att
välja Sven -Ove Blyckert (S) till uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Ann -Gerd Milton (S)
Sven -Ove Blyckert (S)
Byggnadsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

JusterarnasCgnaturer

V.)

Å Protokollsutdraget bestyrks

j - n
r ..,_



FLAKÖPn 2
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(16)
Sammanträdesdatum
2022-08-29

§91 Dnr 2022/00372

Entledigande av Peter Spångberg Nordheim (KD) från
uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Peter Spångberg Nordheim
(KD) från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och
med den 13 september 2022.

2 Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden från och med den 13 september 2022 lämnas vakant.

Bakgrund

Peter Spångberg Nordheim ((D) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Yrkanden

Anna -Sara Ståtenhag (KD) yrkar att lämna uppdraget som ledamot i kultur-
och fritidsnämnden vakant.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Anna -Sara Ståtenhags (KD) yrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att entlediga Peter Spångberg
Nordheim (KD) samt lämna uppdraget som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden vakant.

Paragrafen skickas t i l l
Peter Spångberg Nordheim (KD)
Byggnadsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerrfs signaturer
Ali W .

Protokollsutdraget bestyrks



EAKÖPIrig
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(16)
Sammanträdesdatum
2022-08-29

§92 Dnr 2022/00083

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

Kommunful lmäkt iges beslut

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

Anmäln ingsärenden

1 Socialnämnden § 36/2022 — Yttrande till kommunrevisionen avseende
granskning av äldreomsorgen

Justerarnas ' naturer

ÅL,
Protokollsutdraget bestyrks


