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

Ledamöter
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 Mönch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Berglund (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jormeus (M)
Gary Linneusson (KD)
Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Rune Lennartsson (C)
Tommy Almgren (SD)
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Camilla Funke (MP)
Thomas Svensson (S)
Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Morgan Billman (M)
Corry Thuresson (S)
Emil Estebanez (V)
Debora Josefsson (KD)
Helene Svensson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Pema Malmgren (M)
Marie Post (S)
Hanna Nord (S)
Milada Wurm (SD)
Lovisa Wennerholm (C)
Alex Bergström (S)
Gerhard Karlsson (SD)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Elias Assio (M)
Anna -Brita Fransson (L)
Elisabeth Klang (V)
Fredy Neöman (S)
Christiane Uhle (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)
Helen Engström (C)
Bengt Lennartsson (C)
Ingrid Martens (C)
Sofia Thuvesson (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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§87 Dnr 2021/00348

Fråga från Milada Wurm (SD) till kommunstyrelsens
ordförande Adam Johansson (M) om åtgärder för att
återskapa tryggheten i Falköpings kommun

Bakgrund

Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Milada Wurm (SD) följande
fråga till kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M).

Fråga

" Enkel fr åga t ill Adam J ohansson, kommunstyr elseor dför ande
I oktober 2019 ställde vi fråga till Adam Johansson, om han kommer verka
för att återskapa tryggheten i Falköpings kommun. Han svarade att han
skulle verka för det, trots att otryggheten enlig honom inte var reell utan bara
upplevd. Nu två år senare kan vi konstatera att otryggheten, i detta fall reellt
är fortfarande stor. Trots alla försäkringar och löfte från Adam Johansson.
Fokus enligt honom var att öka tryggheten i Wetterlin- och Dotorpsområdet,
att fånga upp unga med riskbeteenden gällande missbruk och att förbättra
trafikmiljön. Ett arbete som gick under namnet "EST" (effektiv samordning
för trygghet) inledes under 2019 där polis, kommun, räddningstjänst,
företagare etc. ingick och arbetade tillsammans för att öka tryggheten. Men
det verkar inte hjälpa. Det räcker bevisligen inte.

Trygghetssituationen i Falköping har ytterligare försämrats under de senaste
två åren.

Några av senaste händelser: Yngling misshandlad av gäng, däck och fälgar
stulna från socialkontoret, flera inbrott på förskolor, armbrott efter utspårad
fest och brand, stölder i ST: Olofs kyrkan, en person förd till sjukhus efter
bråk i centrala Falköping, två personer blev rånade och hotades av flera
gärningsmän, rånet i Teknikboden, tonårsgäng rånade funktionshindrad på
resecentrum. Flera människor rånades. Bilar och containrar brann. Lista över
alla sommarens händelser skulle vara lång.

Det är många som är bekymrade över utvecklingen i Falköpings kommun.

Därför vill jag fråga Adam Johansson, kommunstyrelseordförande

• Kommer du verka för att införa några andra åtgärder för att återskapa
tryggheten i Falköping kommun?"

Milada Wurm (SD)

Justerarnas signaturer Protokolisutdraget bestyrks
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" Svar  på fr åga fr ån Milada Wur m (SD) om at t  åter skapa t r yggheten i
Falköpings kommun
Ledamoten Milada Wurm (SD) ställer frågan om undertecknad kommer
verka för att införa några andra åtgärder för att återskapa tryggheten i
Falköpings kommun.

Först och främst, trygghet skapas av sammanhållning och tillit mellan oss
människor. Den växer med ökad inkludering och gemenskap. Brotten ska
bekämpas, men också brottens orsaker. Det effektivaste sättet att hindra unga
människor att välja kriminalitet är att erbjuda en bra framtid; en god
utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb,
möjligheten att flytta hemifrån.

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska
bekämpas. Kriminalitet föds ur utanförskap, otrygghet och missbruk. En
framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggande insatser och
hela samhällets engagemang.

Den politiska majoriteten har prioriterat trygghetsarbetet som särskilt viktigt
och kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har vid flera tillfällen
hanterat trygghetsfrågorna och fattat olika beslut. I det forumet deltar även
Sverigedemokraterna. Bland annat har det getts uppdrag om att se över
kommunens förebyggande trygghetsarbete och att ta fram en handlingsplan
för trygghet.

Ett stort omtag har därför tagits kring kommunens trygghetsarbete och på
lång sikt kommer det att få en positiv verkan.

I det mer kortsiktiga perspektivet agerar vi naturligtvis på de incidenter och
situationer som uppstår, och där kommunen har en möjlighet att agera.
Ytterst ligger frågan hos polisen, att vara närvarande och att kunna arbeta
förebyggande för att brott inte ska uppstå.

Förvaltningen arbetar utifrån ett politiskt uppdrag tillsammans med övriga
aktörer i området för att stärka Ranten och öka tryggheten runt resecentrum.
En ny samverkansform har tagits fram i form av SSPF (skola, socialtjänst,
polis, fritid) efter att vi politiskt har prioriterat trygghetsfrågan.

Därutöver arbetar Hyresbostäder med social hållbarhet, där det handlar om
allt från att rusta upp gårdsmiljöer med grillplatser och lekytor, till att skapa
aktiviteter som ger ungdomar en meningsfull fritid genom bland annat
"Tagga lov". Därtill samarbetar dem med socialkontoret för att jobba mer
preventivt kring betalningssvårigheter, samarbete med polis, kommun och
företag i EST — effektiv samordning för trygghet. Det finns också ett
nystartat samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet med kvarters-
värdar i syfte att för att öka närvaron i några bostadsområden.
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Mycket görs, och mycket kommer att fortsätta göras. Både i det kortsiktiga
och i det långsiktiga perspektivet.

Jag vill dock återkomma till det jag inledde med, trygghet skapas av
sammanhållning och tillit mellan oss människor."

Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande

Yttranden

Milada Wurm (SD) och Adam Johansson (M) yttrar sig.

Paragrafen skickas t i l l
Milada Wurm (SD)
Adam Johansson (M)

Justerarnas signaturer

—
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§88 Dnr 2021/00269

Budgetramjustering kopplat till tidigare beslut för
år 2021

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige godkänner budgetramjusteringen för år 2021 års
driftsbudget enligt punkterna nedan och som finns specificerade i bifogad
bilaga till ärendet.

Sammanfat tn ing

Falköpings kommun har i tidigare beslut och gällande flerårsplan 2021-2023
beslutat om olika justeringar i parametrar som påverkar kommunens drifts-
budget, men någon justering eller omföring av budgetmedel har inte gjorts.
Det gäller följande delar. Kommunfullmäktiges beslut om att omfördela

250 000 kronor från KS oförutsett inom centrala avseende efterskänkning av
tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021, sänkning av personal-
omkostnadspålägg till 40,15 procent från år 2021, utfördelning av kapital-
kostnader i internhyran rörande Ållebergsgymnasiet, justering av nämndernas
budgetram för internhyra kopplat till internränteförändringen som sänktes till
1,25 procent från år 2021, budgetramomfördelning från centrala poster
kopplat till kommunstyrelsens beslut om strategiska utvecklingsmedel till
nämnderna.

Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av
ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på
kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 114/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-02
Bilaga 1 — Tabell över budgetramjusteringar kopplat till tidigare beslut för år 2021

Paragrafen sk ickas t i l l
Alla berörda nämnder
Alla förvaltningschefer
Magnus Fleischer, ekonomichef
Christoffer Eriksson, ekonom

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§89 Dnr 2021/00232

Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola
och kök och uppdrag att teckna hyresavtal för
modulskola i Odensberg

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden startbesked och
uppdrag att genomföra projektet avseende Odensbergs förskola och kök,
under förutsättning att projektkostnaden efter anbudsförfarandet ej över-
stiger de 34 miljoner kronor som är avsatta för projektet i flerårsplanen.

2 Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden startbesked i två
delar avseende modulskola i Odensberg. Den ena delen utgörs av tilläggs-
anslag till tekniska nämnden med 15 miljoner kronor för år 2021. Den
andra delen är att ge tekniska nämnden i uppdrag att teckna hyresavtal
med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till maximalt 1,7 miljoner
kronor per år.

3 Kommunfullmäktige beslutar att tidigarelägga i flerårsplanen förskolans
investering på 26 miljoner kronor från år 2023 till år 2022.

Reservation

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna, Ingvor
Arnoldsson (S), Kovan Akrawi (S), Ingvor Bergman (S), Inga-Lill Bergsten
(S), Niclas Hillestrand (S), Johanna Svensson (S), Roger Lundberg (S),
Monica Janzon (S), Corry Thuresson (S), Hekne Svensson (S), Marie Post
(S), Bengt Lundqvist (S), Alex Bergström (S), Anna -Bella Nordh Fahlqvist
(S), Fredy Neiiman (S) och Lisbeth Ek (S), reserverar sig mot beslutet till
förmån för Fredy Netimans (S), med fleras, yrkande.

Protokollsanteckning

Jonas Larsson (SD) och Fredy Neiiman (S) inkommer med varsin protokolls-
anteckning, vilka redovisas i slutet av paragrafen.

Samrnanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2021, § 96, att föreslå kommun-
fullmäktige att ge startbesked för ombyggnaden av Odensbergs förskola och
kök samt uppdrag att teckna hyresavtal för modulskola och besluta om
tidigareläggning av investering i flerårsplanen. Tekniska nämnden har
tidigare beslutat i detta ärende den 26 april 2021, §46.

Vid genomgång av inkomna anbud avseende hyresavtalet för modulskolan
har det framgått att beslutspunkt 2 (tecknande av hyresavtal modulskola)
måste revideras till att omfatta en investeringsdel och en hyresdel. Ärendet

Justerarnas signaturer
,

Protokollsutdraget bestyrks
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har genom beslut i kommunfullmäktige den 28 juni 2021, § 79, åter-
remitterats till tekniska nämnden. Tekniska nämnden fattade den 7 juli 2021
ett nytt beslut i ärendet i enlighet med punkt 2 ovan.

Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av
ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på
kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 119/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-10
Tekniska nämndens ordförandebeslut, 2021-07-07
Kommunfullmäktige § 79/2021
Kommunstyrelsen § 96/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-19
Tekniska nämnden § 46/2021

Kommunstyr elsens för slag t ill beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska

nämnden startbesked och uppdrag att genomföra projektet avseende
Odensbergs förskola och kök, under förutsättning att projektkostnaden
efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 miljoner kronor som är avsatta
för projektet i flerårsplanen.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska
nämnden startbesked i två delar avseende modulskola i Odensberg. Den
ena delen utgörs av tilläggsanslag till tekniska nämnden med 15 miljoner
kronor för år 2021. Den andra delen är att ge tekniska nämnden i uppdrag
att teckna hyresavtal med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till
maximalt 1,7 miljoner kronor per år.

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tidigarelägga i
flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner kronor från år 2023
till år 2022.

Yrkanden

Fredy Neilman (S) och Johanna Svensson (S) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag till beslutspunkt 1 och 3 och avslag till kommunstyrelsens
förslag till beslutspunkt 2.

Karola Svensson (C), Dan Hovskär (KD), Vanja Wallemyr (C), Adam
Johansson (M), Niclas Fällström (C) och Camilla Funke (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Yttranden

Ingvor Bergman (S) och Jonas Larsson (SD) yttrar sig.

Justeramas signaturer ) Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag till
beslutspunkterna 1 och 3 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.

Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag till
beslutspunkt 2 respektive Fredy Neilmans (S), med fleras, yrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till
beslutspunkt 2.

Protokollsanteckning

Jonas Larsson (SD) inkommer med följande protokollsanteckning.

"Vi i Sverigedemokraterna hade helst sett att kommunen byggde en ny skola
i Odensberg som kommunen ska äga. Då nuvarande skola inte är i bra skick
så ser vi ändå detta som ett bra steg och att i framtiden ska kunna bygga en
ny, mer permanent skola för invånarna i Odensberg med omnejd. Skolorna
är en viktig del för att hela kommunen ska leva."

Fredy Neilman (S) inkommer med följande protokollsanteckning.

"Elevunderlaget i Odensbergsskolan kan beredas plats dels i Floby, dels i
skolor i Falköpings tätort. Det är också så att vissa elever tillhör centralorten
men hänvisas till skolan i Odensberg. D v s närhetsprincipen gäller inte
dessa elever.

I en tid då vi måste prioritera för att använda investeringspengarna på bästa
och mest effektiva sätt anser vi att en ny förskola och ett nytt kök i
Odensberg är det som är vi prioriterar.

Majoriteten har inte heller redovisat hur man tänker finansiera denna
investering."

Paragrafen skickas t i l l
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Jan Aur&i, fastighetschef
Cecilia Nordh, lokalstrateg
Ekonomiavdelningen
Magnus Fleischer, ekonomichef
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§ 90 Dnr 2021/00337

Entledigande av Jörgen Larsson (SD) från uppdragen
som ledamot i tekniska nämnden och ledamot i
byggnadsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Jörgen Larsson (SD) entledigas från
uppdragen som ledamot i tekniska nämnden och ledamot i byggnads-
nämnden från och med den 14 september 2021.

2 Kommunfullmäktige beslutar att Gerhard Karlsson (SD) väljs till ledamot
i tekniska nämnden från och med den 14 september 2021 till och med den
31 december 2022.

3 Kommunfullmäktige beslutar att Christer Carlsson (SD) väljs till ersättare
i tekniska nämnden från och med den 14 september 2021 till och med den
31 december 2022.

4 Kommunfullmäktige beslutar att Anette Larsson (SD) väljs till ledamot i
byggnadsnämnden från och med den 14 september 2021 till och med den
31 december 2022.

5 Kommunfullmäktige beslutar att Matti Qvist (SD) väljs till ersättare i
byggnadsnämnden från och med den 14 september 2021 till och med den
31 december 2022.

Bakgrund

Jörgen Larsson (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot i
tekniska nämnden och ledamot i byggnadsnämnden.

Yrkanden

Christoffer Mtinch (SD) yrkar att nuvarande ersättare Gerhard Karlsson (SD)
väljs till ledamot i tekniska nämnden och att Christer Carlsson (SD) väljs till
ersättare i tekniska nämnden efter Gerhard Karlsson (SD).

Christoffer Mtinch (SD) yrkar också att nuvarande ersättare Anette Larsson (SD)
väljs till ledamot i byggnadsnämnden och att Matti Qvist (SD) väljs till ersättare
i byggnadsnämnden efter Anette Larsson (SD).

Justerarnas signaturer

M i 02_ 91'6°,g r7/17d7"-

Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Christopher Miinchs (SD) yrkande och
finner att kommunfullmäktige väljer Gerhard Karlsson (SD) till ledamot och
Christer Carlsson (SD) till ersättare i tekniska nämnden samt Anette Larsson
(SD) till ledamot och Matti Qvist (SD) till ersättare i byggnadsnämnden.

Paragrafen skickas t i l l
Jörgen Larsson (SD)
Gerhard Karlsson (SD)
Christer Carlsson (SD)
Anette Larsson (SD)
Matti Qvist (SD)
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§91 Dnr 2020/00488

Återbesättande av uppdragen som revisorsersättare för
kommunalförbundet Skaraborgsvatten, ersättare för
lekmannarevisorerna för Ekehagens Forntidsby AB,
lekmannarevisor för Falköpings Hyresbostäder AB,
lekmannarevisor för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg,
revisorsersättare för den ideella föreningen Alphems
Arboretum, revisorsersättare för stiftelsen Ekehagens
Forntidsby och revisor för stiftelsen Joh. Hallens
understödsfond för behövande köpmän i Falköpings
stad efter Kerstin Allestam (S)

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Göran Gustafsson (S) väljs till
lekmannarevisor för Falköpings Hyresbostäder AB från och med den
14 september 2021 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer
efter nästa val till kommunfullmäktige.

2 Kommunfullmäktige beslutar att uppdragen som revisorsersättare för
kommunalförbundet Skaraborgsvatten, ersättare för lekmannarevisorerna
för Ekehagens Forntidsby AB, lekmannarevisor för Fastighetsaktiebolaget
Mösseberg, revisorsersättare för den ideella föreningen Alphems
Arboretum, revisorsersättare för stiftelsen Ekehagens Forntidsby och
revisor för stiftelsen Joh. Halkns understödsfond för behövande köpmän i
Falköpings stad lämnas vakanta.

Bakgrund

Med anledning av Kerstin Allestams (S) bortgång är uppdragen som
revisorsersättare för kommunalförbundet Skaraborgsvatten, ersättare för
lekmannarevisorerna för Ekehagens Forntidsby AB, lekmannarevisor för
Falköpings Hyresbostäder AB, lekmannarevisor för Fastighetsaktiebolaget
Mösseberg, revisorsersättare för den ideella föreningen Alphems Arboretum,
revisorsersättare för stiftelsen Ekehagens Forntidsby och revisor för
stiftelsen Joh. Halkns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings
stad vakanta.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2021, § 67, att välja Göran
Gustafsson (S) till ledamot i kommunrevisionen efter Kerstin Allestam (S).

Justerarnas signaturer
'//

Protokollsutdraget bestyrks
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Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att Göran Gustafsson (S) väljs till lekmanna-
revisor för Falköpings Hyresbostäder AB och att övriga uppdrag lämnas
vakanta.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Niclas Hillestrands (S) yrkande och
finner att kommunfullmäktige väljer Göran Gustafsson (S) till lekmanna-
revisor för Falköpings Hyresbostäder AB och att övriga uppdrag lämnas
vakanta.

Paragrafen skickas t i l l
Göran Gustafsson (S)
Falköpings Hyresbostäder AB
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer , Protokollsutdraget bestyrks
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§92 Dnr 2021/00066

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Kommunful lmäkt iges beslut

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

Anmälningsärenden

1 Mötesanteckningar från kommunfullmäktiges beredning för översyn av
den politiska organisationen den 17 juni 2021

Justerarnas signaturer
_.,.. ._

-- • Protokollsutdraget bestyrks


