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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 JornAus (M)
Angela Joelsson (KD)
Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Rune Lennartsson (C)
Matti Ovist (SD), tjänstg. ers.
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Mattias Lindgren (MP), tjänstg. ers.
Thomas Svensson (S)
Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)

*Sofia Selander (S), tjänstg. ers. §§ 44-
52
Arild Svensgam (SD)
Caroline Lundberg (M)

Sara Cronholm, kommunjurist
Sebastian Helin, kommunsekreterare
Eva Dahlgren (C), ordförande barn- och utbildningsnämnden

Ed Kahrs (M) och Hel&le Svensson (S)

Johan Eriksson (M), tjänstg. ers.
Kovan Akrawi (S), tjänstg. ers. §§ 40-42,
del av § 43, kl. —20:02
*Sofia Selander (S), tjänstg. ers. §§ 44-
52
lowan Hedendahl (V), tjänstg. ers.
Debora Josefsson (KD)
Helne 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), §§ 43-52, kl.
17:18 —
Monica Janzon (S), tjänstg. ers.
Gerhard Karlsson (SD)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Elias Assio (M)
Anna -Brita Fransson (L)
Elisabeth Klang (V), §§ 40-43, kl. —20:05
*Scott Schylander (V), tjänstg. ers. §§
44-52
Fredy Neöman (S)
Christiane Uhle Johansson (C)
Frank Wurnn (SD), tjänstg. ers.
Britt-Marie Aronsson (KD), tjänstg. ers.
Bengt Lundqvist (S), tjänstg. ers.

*Scott Schylander (V), tjänstg. ers. §§
44-52
Dag Högrell (L)

Paragrafer §§ 40-52
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Ledamöter
Patrik Björck (S), Ordförande
Michael Kristiansson (KO), 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 (KO)
Christopher N/11inch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Berglund (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jormåus (M)
Angela Joelsson (KO)
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 (KO)
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 Neöman (S)
Christiane Uhle Johansson (C)
Per Magnusson (SD)
Maria Bruckshaw (KO)
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 (KO)
Britt-Marie Aronsson (KO)
Andreas Möller (KO)
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)
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§40 Dnr 2022/00217

Motion från Karola Svensson (C) angående soicelispark
på sluttäckt deponi

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för yttrande.

Bakgrund

Karola Svensson (C) har väckt en motion angående att utreda
förutsättningarna för att bygga en solcellspark på de sluttäckta deponierna i
Falköpings kommun. Av motionen framgår följande.

"Falköpings kommun har under många år tagit stort ansvar för
omställningsarbetet när det gäller minskad negativ miljöpåverkan. Nu är det
dags att ta nästa steg i det arbetet.

Kommunen har stora områden med deponier som nu håller på att sluttäckas och
där vill Centerpartiet att en solcellspark sätts upp. På så sätt kan grön, fossilfri
energi produceras utan att ny mark tas i anspråk.

Genom ökad lokal energiproduktion kan Falköpings kommun bli en stark aktör i
klimatomställningsarbetet, få en ökad självförsörjningsgrad av energi som
minskar sårbarheten för Falköping och Sverige och vara viktig en del i
totalförsvarsarbetet.

Redan idag har flera kommuner byggt solcellsparker på sluttäckta deponier och
kunskap och erfarenhet finns som vi kan ta del av.

Vi yrkar därför:

Att Falköpings kommun utreder förutsättningarna för att bygga en solcellspark
på de sluttäckta deponiema i Falköpings kommun

Karola Svensson, gruppledare för Centerpartiet i Falköping"

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas inaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§41 Dnr 2022/00175

Motion från Karola Svensson (C) angående att ta fram
en landsbygdsstrategi

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för yttrande.

Bakgrund

Karola Svensson (C) har väckt en motion angående att ta fram en
landsbygdsstrategi i nära samverkan med boende, föreningsliv och
näringsliv. Av motionen framgår följande.

"Falköpings kommun är en stor landsbygdskommun med många mindre
tätorter och ren landsbygd. Stad och land är beroende av varandra och för att
vara en fortsatt attraktiv kommun för boende, näringsliv och besökare
behöver de utvecklas tillsammans.

Centerpartiet vill att en landsbygdsstrategi tas fram för att skapa en
långsiktigt hållbar utveckling och engagemang med framtidstro i hela
kommunen.

Kommunens tätorter har olika möjligheter och utmaningar men genom att ta
fram en landsbygdsstrategi kan man bevara och utveckla orterna utifrån
deras förutsättningar och strategin kommer att vara vägledande i det fortsatta
utvecklingsarbetet i hela kommunen.

På så sätt kan attraktivare och företagsammare tätorter och landsbygd skapas
för näringsliv, boende och besökare. Detta ger möjligheten till en utveckling
mot fler invånare och fler företag i hela kommunen.

Vi yrkar därför:

Att en landsbygdsstrategi tas fram i nära samverkan med boende,
föreningsliv och näringsliv.

Karola Svensson, gruppledare för Centerpartiet i Falköping"

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Juste signaturersignaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§42 Dnr 2021/00255

Besvarande av motion från Ingvor Bergman (S) om att
förändra styrmodellen inom hemtjänsten till en
tillitsbaserad styrning

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Reservation

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig;
Ingvor Arnoldsson (S), Ingvor Bergman (S), Susanne Berglund (S), Niclas
Hillestrand (S), Johanna Svensson (S), Roger Lundberg (S), Thomas
Svensson (S), Kovan Akrawi (S), Hekne Svensson (S), Marie Post (S), Inga-
Lill Bergsten (S), Monica Janzon (S), Anna -Bella Nordh Fahlqvist (S),
Fredy Netiman (S), Bengt Lundqvist (S) och Patrik Björck (S) till förmån för
Ingvor Bergman (S) yrkande om att bifalla motionen.

Bakgrund

Ingvor Bergman har väckt en motion om att förändra styrmodellen inom
hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning.

Socialnämnden föreslår i §91/2022 att motionen avslås. I socialnämndens
remissvar beskrivs hur den beräknade tiden för olika besök inom
hemtjänsten är nödvändig för att kunna planera hemtjänstens arbete, men att
det samtidigt handlar om schablontider som är möjliga att justera utifrån
behov. Det framgår även att man för att kunna efterfölja Lagen om
valfrihetssystem behöver ha tydliga och konsekventa förutsättningar för alla
utförare, varav kommunens egenregi är en, så att liknande villkor och
konkurrensregler gäller. Det poängteras också att hemtjänsten, liksom
samtliga verksamheter inom Falköpings kommun, deltar i kommunens
arbete med att utveckla den tillitsbaserade styrningen och ledningen i
kommunen.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen vill understryka det arbete som görs för att
vidareutveckla den tillitsbaserade styrningen och ledningen i Falköpings
kommun, ett arbete som intensifierades 2021 utifrån kommunfullmäktiges
mål 4 i flerårsplanen. I det arbetet vill förvaltningen särskilt betona vikten av
att kommunens verksamheter involveras enligt plan och på samma villkor.
Att följa den planen innebär att hemtjänsten, liksom kommunens alla
verksamheter, deltar i utvecklingsarbetet och att förutsättningarna för arbetet
att bli lyckosamt är bättre jämfört med om enskilda verksamheter lyfts ur

Justerarnas signaturer

---- ‘ - a h
"

-,•//i.
f

Protokollsutdraget bestyrks



FMLKÖP,r9.2
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(28)
Sammanträdesdatum
2022-04-25

planen och gör egna utvecklingsarbeten. Med anledning av ovanstående
föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen bör besvaras.

Finansier ing

Ingen finansiering är aktuell.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 58/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-04
Socialnämnden § 91/2022
Motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra styrmodellen inom
hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning

Yrkanden

Ingvor Bergman (S), Hekne Svensson (S), Roger Lundberg (S) och Kovan
Akrawi (S) yrkar bifall till motionen.

Adam Johansson (M) och Erik Kyrkander (V) yrkar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Yttranden

Sture Olsson (M) yttrar sig.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att besvara
motionen respektive Ingvor Bergmans (S) med fleras yrkande om att bifalla
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs.

För att rösta på kommunstyrelsens förslag att besvara motionen rösta ja.
För att rösta på Ingvor Bergmans (S) med flera yrkande om att bifalla
motionen rösta nej.

Med omröstningsresultatet 30 ja -röster, 16 nej -röster samt 4 avstår har
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag att
besvara motionen.

Omr östningslista § 42

Ledamöter J a Nej Avstår

KD 1: e vice ordf. Michael Kristiansson X

M 2:e vice ordf. Anders Winlöf X

S Ingvor Arnoldsson X

Justerarn —signaturer )-- Protokollsutdraget bestyrks
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Omr östningslista § 42

Ledamöter J a Nej Avstår

C Karola Svensson X

M Adam Johansson X

SD Johanna Johansson X

S Ingvor Bergman X

KD Dan Hovskär X

SD Christopher Miinch X

M Ed Kahrs X

C Niclas Fällström X

V Erik Kyrkander X _

S Susanne Berglund X

SD Jonas Larsson X

S Niclas Hillestrand X

M Christina Jorm&is X

KD Angela Joelsson X

S Johanna Svensson X

L Annika Carp X

C Rune Lennartsson X
_

SD Matti Ovist X

M Sture Olsson X

S Roger Lundberg X

MP Mattias Lindgren X

S Thomas Svensson X

C Wanja Wallemyr X

SD Marita Ljus X

M Johan Eriksson X

S Kovan Akrawi X

V Iowan Hedendahl X

KD Debora Josefsson X

S Hekne Svensson X

J usterarnaii7turer

t \ \ h

rfr', Protokollsutdraget bestyrks
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Omröstningslista § 42

Ledamöter J a Nej Avstår

SD Sonja Eriksson X

C Göte Andersson X

M Pema Malmgren X

S Marie Post X

S Inga-Lill Bergsten X

SD Milada Wurm X

C -

S Monica Janzon X

SD Gerhard Karlsson X

S Anna -Bella Nordh Fahlqvist X

M Elias Assio X

L Anna -Brita Fransson X

V Elisabeth Klang X

S Fredy Neilman X

C Christiane Uhle Johansson X

SD Frank Wurm X

KD Britt-Marie Aronsson X

S Bengt Lundqvist X

S Patrik Björck X

Summa 30 16 4

Paragrafen sk ickas t i l l
Ingvor Bergman (S)

Justerama inaturer t A i Protokollsutdraget bestyrks
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§43 Dnr 2022/00110

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att resultaträkning, balansräkning och
kassaflödesanalys för Falköpings kommun för år 2021 fastställs och att
Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021 godkänns.

2 Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen från kommunens bolag
läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

3 Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att utreda
frågan om kommunens ska avsätta ytterligare medel för tryggande av
kommunens pensionsåtaganden. Återrapportering ska ske under 2022.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för Falköpings
kommun år 2021. Som bilaga till koncernredovisningen ingår
årsredovisningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB.
Falköpings kommun uppvisar ett positivt resultat för år 2021 på 127,9
miljoner kronor (år 2020: 102,5 miljoner kronor).

Kommunens bolag redovisar också ett positivt resultat på 14,8 miljoner
kronor. Koncernens resultat blev således 142,7 miljoner kronor för år 2021
(år 2020: 120,7 miljoner kronor).

Investeringarna uppgick under år 2021 till 184,9 miljoner kronor (år 2020:
298,0 miljoner kronor). Av 2021 års budget på 507,8 miljoner kronor
investerades 184,9 miljoner kronor.

Pensioner

Kommunens pensionsförpliktelser är stora. För att möta
pensionsutbetalningar har Falköpings kommun avsatta medel placerade i
fonder motsvarande ett marknadsvärde på 103,8 miljoner kronor per den 31
december 2021. Pensionsförpliktelser redovisas enligt blandmodellen, vilket
innebär att pensioner intjänade innan år 1998 återfinns utanför
balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen uppgår till
633,2 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt. Kommunens
pensionskostnader inklusive särskild löneskatt uppgår år 2021 till 145,5
miljoner kronor.

Justerarnas s' naturer

, . "

Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

För att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska
resultatet över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och statsbidrag. Över
tid avser en tioårsperiod. För perioden 2021-2023 ska dock resultatet årligen
uppgå till minst 45 miljoner kronor. Sett över den senaste 10 -årsperioden så
uppgår Falköping kommuns genomsnittliga resultat till 65,3 miljoner kronor
vilket motsvarar 3,5 procent i resultat av skatter och generella statsbidrag.
För det enskilda året, 2021, uppgår resultatet till 127,9 miljoner kronor vilket
överstiger det enskilda årets mål på 45 miljoner kronor med 82,9 miljoner
kronor.

Detta gör att det finansiella resultatkravet för god ekonomisk hushållning
över tid är uppnått.

Vid analysen av budgetavvikelser på nämndnivå är det viktigt att notera att
det är relativt stora avvikelser mellan nämnderna. Den sammanlagda
avvikelsen för nämnderna jämfört med budget visar dock en mindre positiv
avvikelse på 1,2 miljoner kronor.

Driftsredovisningens sammanställning av centrala poster visar en positiv
avvikelse på 13,1 miljoner kronor. Övriga poster, skatter, statsbidrag, samt
finansiella poster visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 91,2
miljoner kronor, varav skatteintäkterna blev 52,5 miljoner kronor högre än
budgeterat och generella statsbidrag översteg budget med 18,8 miljoner
kronor.

De ekonomiska effekterna i kommunens bokslut av coronapandemin är
naturligtvis avsevärda. Nämnderna har i årsredovisningen analyserat de olika
effekterna. På övergripande kommunnivå kan nämnas viss
överkompensation av staten gällande generella statsbidrag för att täcka
minskade skatteintäkter och ersättning av sjuklönekostnader.

I Falköpings kommuns flerårsplan för åren 2021-2023 finns fyra mål för att
nå visionen om det goda livet. De fyra målen är följande.

1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en
tillitsbaserad styrning

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

Justerarnas ' naturer
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Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige att fastställa årsredovisningen för år 2021.

Pensioner

Mot bakgrund av att kommunens pensionsförpliktelser är stora behöver det
utredas om ytterligare avsättningar alternativt försäkringslösningar bör göras
för tryggande av pensioner.

Finansier ing

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 61/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-07
Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021
Nämndernas verksamhetsredovisningar
Falköpings Hyresbostäder AB årsredovisning för år 2021
Fastighets AB Mösseberg årsredovisning för år 2021
Hotellfastigheter i Falköping AB årsredovisning för år 2021

Yrkanden

Karola Svensson (C), Dan Hovskär (KD), Vanja Wallemyr (C) och
Christopher Milnch (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Yttranden

Adam Johansson (M), Ingvor Bergman (S), Johanna Svensson (S), Annika
Carp (L), Roger Lundberg (S), Susanne Berglund (S), Sture Olsson (M),
Fredy Neiiman (S), Niclas Hillestrand (S), Ed Kahrs (M) och Caroline
Lundberg (M) yttrar sig.

Beslutsgång

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

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga nämnder
Falköpings Hyresbostäder AB
Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen

Justerarnas signaturer
_3 \i'H
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§44 Dnr 2022/00211

Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2021

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen och revisions-
rapporten för verksamhetsåret 2021 läggs till handlingarna.

Bakgrund

Kommunrevisionen har överlämnat revisionsberättelsen för verksamhetsåret
2021 till kommunfullmäktige. Som bilaga till revisionsberättelsen finns
revisionsrapporten "Granskning av bokslut och årsredovisning per
2021-12-31" från revisionsföretaget KPMG AB.

Kommunrevisionen ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper i kommunstyrelsen, nämnderna och kommunens bolag och att
pröva om verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och
mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Kommunrevisionen gör följande bedömning.

• God ekonomisk hushållning har uppnåtts ur ett finansiellt perspektiv.

• God ekonomisk hushållning delvis har uppnåtts ur ett
verksamhetsperspektiv.

• Sammantaget har styrelse och nämnder i Falköpings kommun
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.

• Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.

• Den interna kontrollen i huvudsak bedöms ha varit tillräcklig.

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

Kommunrevisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet
för kommunstyrelsen och övriga nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa
organ.

Kommunrevisionen tillstyrker också att kommunfullmäktige godkänner
kommunens årsredovisning för 2021.

Beslutsunder lag

Revisionsberättelse för år 2021, 2022-04-12

J usterarnas sigjfurer
- 7

Protokollsutdraget bestyrks
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KPMG:s granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31,
2022-04-12

Granskningsrapporter för Fastighets AB Mösseberg, Falköpings
Hyresbostäder AB och Hotellfastigheter i Falköping AB

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder
Falköpings Hyresbostäder AB
Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen

Justerarnayi naturer.._....4 ,

t 1

, Protokollsutdraget bestyrks
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§45 Dnr 2022/00212

Prövning av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns
kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret
2021

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2021.

2 Kommunfullmäktige beviljar byggnadsnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

3 Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

4 Kommunfullmäktige beviljar kompetens- och arbetslivsnämnden
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

5 Kommunfullmäktige beviljar krisledningsnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

6 Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

7 Kommunfullmäktige beviljar nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

8 Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

9 Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

10 Kommunfullmäktige beviljar valnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

11 Kommunfullmäktige beviljar överförmyndaren ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

12 Kommunfullmäktige beviljar kommunfullmäktiges beredning för översyn
av den politiska organisationen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

13 Kommunfullmäktige beviljar kommunfullmäktiges valberedning
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Deltar ej  i beslutet

De tjänstgörande ledamöter i kommunfullmäktige som varit ledamöter och
ersättare i granskade nämnder och styrelser deltar inte i överläggningen och

Justerarnas • aturer

t

Protokollsutdraget bestyrks
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beslutet av ärendet vad avser ansvarsfrihet för respektive nämnds och
styrelses verksamhet på grund av jäv.

Följande tjänstgörande ledamöter anmäler jäv vid följande beslutspunkter.

Beslutspunkt 1 — Barn- och utbildningsnämnden
Ed Kahrs (M), Fredy Neilman (S), Thomas Svensson (S), Lovisa
Wennerholm (C), Angela Joelsson (KD), Johanna Johansson (SD), Anna-
Bella Nordh Fahlqvist (S), Jonas Larsson (SD), Britt-Marie Aronsson (KD)
och Frank Wurm (SD)

Beslutspunkt 2— Byggnadsnämnden
Dan Hovskär (KD), Göte Andersson (C), Elias Assio (M), Milada Wurm
(SD), Susanne Berglund (S), Johan Eriksson (M), Inga-Lill Bergsten (S),
Ingvor Arnoldsson (S) och Matti Qvist (SD)

Beslutspunkt 3— Kommunstyrelsen
Fredy Neiiman (S), Karola Svensson (C), Adam Johansson (M), Dan
Hovskär (KD), Jonas Larsson (SD), Ingvor Bergman (S), Johanna Svensson
(S), Pema Malmgren (M), Annika Carp (L), Marita Ljus (SD), Niclas
Hillestrand (S), Erik Kyrkander (V), Vanja Wallemyr (C), Hekne Svensson
(S), Gerhard Karlsson (SD), Sture Olsson (M), Rune Lennartsson (C) och
Susanne Berglund (S)

Beslutspunkt 4— Kompetens- och arbetslivsnämnden
Niclas Hillestrand (S), Johanna Johansson (SD) och Christopher Miinch
(SD).

Beslutspunkt 5— Krisledningsnämnden
Ingvor Bergman (S), Karola Svensson (C), Adam Johansson (M), Jonas
Larsson (SD), Dan Hovskär (KD), Johanna Svensson (S), Vanja Wallemyr
(C), Pema Malmgren (M) och Marita Ljus (SD).

Beslutspunkt 6— Kultur- och fritidsnämnden
Hekne Svensson (S), Marie Post (S), Anna -Brita Fransson (L), Milada
Wurm (SD), Matti Qvist (SD) och Scott Schylander (V).

Beslutspunkt 7 — Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
Dan Hovskär (KD).

Beslutspunkt 8— Socialnämnden
Roger Lundberg (S), Rune Lennartsson (C), Sture Olsson (M), Marita Ljus
(SD), Jonas Larsson (SD), Christiane Uhle-Johansson (C) och Iowan
Hedendahl (V).

Justerarna s signaturer / Protokolisutdraget bestyrks
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Beslutspunkt 9— Tekniska nämnden
Johanna Svensson (S), Vanja Wallemyr (C), Christina Jormåls (M), Hel&le
Svensson (S), Christopher Miinch (SD), Gerhard Karlsson (SD), Bengt
Lundqvist (S) och Monica Janzon (S).

Beslutspunkt 10— Valnämnden
Anders Winlöf (M), Fredy Neiman (S), Christopher Miinch (SD), Jonas
Larsson (SD) och Ingvor Arnoldsson (S).

Beslutspunkt 12 — Kommunfullmäktiges beredning för översyn av den
polit iska or ganisat ionen
Pema Malmgren (M), Karola Svensson (C), Fredy Neiiman (S), Milada
Wurm (SD), Johanna Johansson (SD), Sonja Eriksson (SD), Susanne
Berglund (S), Christopher Miinch (SD), Britt-Marie Aronsson (KD), Johan
Eriksson (M) och Iowan Hedendahl (V).

Beslutspunkt 13— Kommunfullmäktiges valberedning
Pema Malmgren (M), Marita Ljus (SD), Marie Post (S), Jonas Larsson (SD),
Niclas Hillestrand (S), Anna -Bella Nordh Fahlqvist (S), Gerhard Karlsson
(SD), Hel&le Svensson (S), Inga-Lill Bergsten (S), Bengt Lundqvist (S),
Johan Eriksson (M) och Britt-Marie Aronsson (KD).

Bakgrund

Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att
besluta om årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska
kommunfullmäktige vid ett sammanträde före utgången av juni månad året
efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller
vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.

Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot
en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i
sådana organ, ska kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige
ska rikta anmärkningen. Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om
revisorerna inte gjort det. Beslut om anmärkning ska motiveras.

Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska revisionsberättelsen
innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte.

I revisionsberättelsen för år 2021 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker
att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
övriga nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Den som är redovisningsskyldig till kommunen får enligt kommunallagen

5 kap. 48 § inte delta i handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för
verksamheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller
någon annan närstående till den redovisningsskyldige.

Justera). signaturer
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Presidiets bedömning

Enligt kommunallagen 5 kap. 32 § får kommunfullmäktige behandla
revisionsberättelsen utan föregående beredning. Kommunfullmäktige ska
dock från de ansvariga hämta in förklaring över anmärkning som framställts
i revisionsberättelsen och revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte
tillstyrks. Enligt § 38 i kommunfullmäktiges arbetsordning är det
kommunfullmäktiges presidium som bereder frågor och ärenden om
prövning av ansvarsfrihet och anmärkning.

Kommunrevisionen har i revisionsberättelsen för år 2021 tillstyrkt att
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga
nämnder. Mot bakgrund av detta föreslår kommunfullmäktiges presidium att
Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder ska beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunder lag

Förslag från kommunfullmäktiges presidium, 2022-04-14

Kommunfullmäkt iges presidiums förslag t i l l  beslut

1 Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2021.

2 Kommunfullmäktige beviljar byggnadsnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

3 Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

4 Kommunfullmäktige beviljar kompetens- och arbetslivsnämnden
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

5 Kommunfullmäktige beviljar krisledningsnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

6 Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

7 Kommunfullmäktige beviljar nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

8 Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

9 Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

10 Kommunfullmäktige beviljar valnämnden ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

11 Kommunfullmäktige beviljar överförmyndaren ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

Justerarnavignaturer

i'',i/d-)
- - - .

idi , "
,F-

9..-

Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖM.2
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(28)
Sammanträdesdatum
2022-04-25

Yrkanden

Patrik Björck (S) yrkar att kommunfullmäktige även beviljar
kommunfullmäktiges beredning för översyn av den politiska organisationen
och kommunfullmäktiges valberedning ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag till beslut, punkt för
punkt, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Ordföranden ställer sedan proposition på Patrik Björcks (S) yrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder

Justerarnasysignaturer

--- ' ;:---"--;-7'.

Protokollsutdraget bestyrks
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§46 Dnr 2022/00123

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till år
2022

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering av investeringsmedel
om totalt 61 900 000 kronor från år 2021 till år 2022 enligt bifogat
beslutsunderlag.

2 Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att göra ändringar i sina
budgetramar till följd av kommunfullmäktiges beslut om ombudgetering
av investeringsmedel från år 2021 till år 2022.

Sammanfattn ing

Under år 2021 investerade Falköpings kommun för 184,9 miljoner kronor
utifrån en budget på 507,8 miljoner kronor. Då flera investeringsprojekt
pågår under flera år behöver ombudgeteringar av investeringsmedel göras
mellan år 2021 och år 2022 för att investeringsbudget synkar med rådande
tidsplan. Enligt gällande styrdokument för verksamhets- och
ekonomistyrning är det endast kommunfullmäktige som kan besluta om
justeringar av nämnders investeringsramar i gällande flerårsplan. Nämnderna
har i sitt beslut rörande verksamhetsredovisning för år 2021, även lyft sina
behov av ombudgeteringar till kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
ombudgeteringar av investeringsmedel om totalt 61 900 000 kronor från år
2021 till år 2022 enligt bifogat beslutsunderlag.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 62/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-04
Excelfil underlag ombudgeteringar från år 2021 till år 2022
Tekniska nämnden § 13/2022
Kommunstyrelsen § 48/2022
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 7/2022

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
Tekniska nämnden
Tina Gustavsson, ekonom, Marianne Hjort, ekonom
Susanne Beijbom, ekonom
Cluistoffer Eriksson, bitr. ekonomichef

Justerarnas sig altrer/

7
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§47 Dnr 2021/00427

Val till styrelsen för Falbygdens Bredband

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att föreslå bolagsstämman att välja Magnus
Fleischer (partipolitiskt obunden) till ledamot i styrelsen för Falbygdens
Bredband AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2022 till och med
ordinarie bolagsstämma år 2023.

2 Kommunfullmäktige beslutar att föreslå bolagsstämman att välja Håkan
Persson (partipolitiskt obunden) till ersättare i styrelsen för Falbygdens
Bredband AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2022 till och med
ordinarie bolagsstämma år 2023.

Beslutsunder lag

Kommunfullmäktiges valberedning § 1/2022

Paragrafen skickas t i l l
De valda
Falbygdens Bredband AB
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas s aturer
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§48 Dnr 2021/00438

Val till styrelsen för Falbygdens Hembygds- och
Fornminnesförening

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamöter i
styrelsen för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening för tiden
från ordinarie årsmötet 2022 till och med ordinarie årsmötet 2023.

1 Rune Lennartsson (C)

2 Marie Post (S)

2 Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ersättare i
styrelsen för Falbygdens Hembygds- och Fomminnesförening för tiden
från ordinarie årsmötet 2022 till och med ordinarie årsmötet 2023.

1

2

Inge Persson (M)

Anna -Brita Fransson (L)

Beslutsunder lag

Kommunfullmäktiges valberedning § 2/2022

Paragrafen sk ickas t i l l
De valda
Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas • , aturer Protokollsutdraget bestyrks
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§49 Dnr 2021/00441

Val till styrelsen för stiftelsen Ållebergs
Segelflygmuseum

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Till ledamöter i styrelsen för stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum för
tiden från och med den 1 juni 2022 till och med den 31 maj 2025 väljs

1 Roger Lundberg (S)

2 Eva -Marie Brorsson (C)

3 Kent Mossby (M)

2 Till ersättare i styrelsen för stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum för
tiden från och med den 1 juni 2022 till och med den 31 maj 2025 väljs

1 Marie Post (S)

2 Emil Larsson (C)

3 Pema Malmgren (M)

Beslutsunder lag

Kommunfullmäktiges valberedning § 3/2022

Valberedningens förslag t i l l  beslut

1 Till ledamöter i styrelsen för stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum för
tiden från och med den 1 juni 2022 till och med den 31 maj 2025 väljs

1 Roger Lundberg (S)

2 Eva -Marie Brorsson (C)

3 Vakant (M)

2 Till ersättare i styrelsen för stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum för
tiden från och med den 1 juni 2022 till och med den 31 maj 2025 väljs

1 Marie Post (S)

2 Emil Larsson (C)

3 Pema Malmgren (M)

Yrkanden

Pema Malmgren (M) nominerar Kent Mossby (M) till ledamot i styrelsens
för stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum.

'Justerarnas naturer Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag beslutspunkt 1 och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens
förslag gällande ledamotsplatserna 1 och 2. Ordförande finner vidare att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Pema Malmgrens (M) yrkande
gällande ledamotsplats 3.

Ordförande ställer sedan proposition på valberedningens förslag i
beslutspunkt 2 och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.

Paragrafen skickas t i l l
De valda
Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum
Anna -Karin Linder, administratör
Löneenheten

Justerarna pignaturer
A . 1
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§50 Dnr 2022/00166

Val av revisor för stiftelsen Alfred Lauröns
Understödsfond

Kommunful lmäkt iges beslut

I Kommunfullmäktige beslutar att Anne -Mari Sahlström (C) väljs till
revisor för stiftelsen Alfred Laur&is Understödsfond från och med den 10
maj 2022 intill dess att granskningen av verksamhetsåret 2023 är slutförd.

Beslutsunder lag

Kommunfullmäktiges valberedning § 4/2022

Paragrafen skickas t i l l
Anne -Mari Sahlström (C)
Alfred Laur&is Understödsfond
Anna -Karin Linder, administratörer

Justerarnas ignatureri t

r A ,
,---g l Q

Protokollsutdraget bestyrks
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§51 Dnr 2022/00167

Val av revisor för stiftelsen Donationsfonden Erika och
Lauritz Kappers minne

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Anne -Mari Sahlström (C) väljs till
revisor för stiftelsen Donationsfonden Erika och Lauritz Kappers minne
från och med den 10 maj 2022 intill dess att granskningen av
verksamhetsåret 2023 är slutförd

Beslutsunder lag

Kommunfullmäktiges valberedning § 5/2022

Paragrafen skickas t i l l
Ann -Mari Sahlström (C)
Stiftelsen Donationsfonden Erika och Laurtiz Kappers minne
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas gnaturer
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Protokollsutdraget bestyrks
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§52 Dnr 2022/00190

Entledigande av Hillevi Wallgren (C) från uppdragen
som ledamot, 2:e vice ordförande i kompetens- och
arbetslivsnämnden, ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning, ersättare i Falköpings Hyresbostäder och
ersättare i Fastighetsaktiebolaget Mösseberg

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Hillevi Wallgren (C) från
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, kompetens-
och arbetslivsnämnden och ersättare i Falköpings Hyresbostäder AB och
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg från och med den 10 maj 202

2 Kommunfullmäktige beslutar att välja Gunnel Bergqvist (C) till
uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden från och
med den 10 maj 2022 till och med den 31 december 2022.

3 Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna Nyberg (C) till uppdraget
som ersättare i kompetens- och arbetlivsnämnden från och med den 10
maj 2022 till och med den 31 december 2022.

4 Kommunfullmäktige beslutar att välja Stefan Lennartsson (C) till
uppdraget som 2:e vice ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden
från och med den 10 maj 2022 till och med den 31 december 2022.

5 Kommunfullmäktige beslutar att välja Ann -Britt Larsson (C) till
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning från och med
den 10 maj 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första
sammanträde nästa mandatperiod.

6 Kommunfullmäktige beslutar att välja Rune Lennartsson (C) till
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning från och
med den 10 maj 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första
sammanträde nästa mandatperiod.

7 Kommunfullmäktige beslutar att välja Stefan Lennartsson (C) till
uppdraget som ersättare i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB från
och med den 10 maj 2022 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

8 Kommunfullmäktige beslutar att välja Stefan Lennartsson (C) till
uppdraget som ersättare i styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
från och med den 10 maj 2022 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Justerarnas signaturer 5
i l ,

Protokollsutdraget bestyrks
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Bakgrund

Hillevi Wallgren (C) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot
och 2:e vice ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden, ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i Falköpings Hyresbostäder AB
och ersättare i Fastighetsaktiebolaget Mösseberg.

Beslutsunder lag

Begäran om entledigande

Yrkanden

Karola Svensson (C) yrkar att välja Gunnel Bergqvist (C) till ledamot, Anna
Nyberg (C) till ersättare och Stefan Lennartsson (C) till 2:e vice ordförande
i kompetens- och arbetslivsnämnden.

Karola Svensson (C) yrkar att välja Ann -Britt Larsson (C) till ledamot och
Rune Lennartsson (C) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Karola Svensson (C) yrkar att välja Stefan Lennartsson (C) till ersättare i
Falköpings Hyresbostäder AB och till ersättare i Fastighetsaktiebolaget
Mösseberg.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Karola Svenssons (C) yrkanden och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med samtliga yrkanden.

Paragrafen sk ickas t i l l
De valda
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Kommunfullmäktiges valberedning
Falköpings Hyresbostäder AB
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
Anna -Karin Linder, administratör
Löneenheten

Justerarnas si7turer
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