
 

KUNGÖRELSE 

Kommunfullmäktige i Falköping sammanträder i Pingstkyrkan, Odengatan 46, 
Falköping, måndag den 27 september 2021 klockan 18:30 för behandling av  
nedanstående ärenden. 
 

1. Val av protokolljusterare 

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor 

3. Besvarande av motion från Heléne Svensson (S) och Johanna 

Svensson (S) om att öka antalet grillplatser och mötesplatser 

4. Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att införa förbud mot 

nybyggnation av vindkraftverk med undantag för småskaliga 

vindkraftverk 

5. Antagande av ny förbundsordning för kommunalförbundet 

Avfallshantering Östra Skaraborg 

6. Genomförandeavtal med Jula Logistics AB om anläggande av nytt 

industrispår mellan huvudspår och framtida lagerbyggnad på Marjarps 

logistikområde 

7. Ändring av rubrik i den kommunala författningssamlingen om avgift för 

ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående fritidshem 

samt förändringar i verksamhet 

8. Ändring av taxa för särskild prövning inom skolväsendet 

9. Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

10. Försäljning av del av Gamla stan 2:26 till OBOS Mark AB - etapp 2 

11. Tilläggsanslag gällande iordningställande av ny verksamhetsyta för 

återvinningscentral på del av fastigheten Falevi 8:14 

12. Entledigande av Hannah Svanteman (MP) från uppdraget som ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden 

13. Entledigande av Kjell-Åke Johansson (C) från uppdraget som ersättare i 

kompetens- och arbetslivsnämnden 

14. Entledigande av Kelesh Hussein (S) från uppdraget som ersättare i 

Falköpings Hyresbostäder AB 

15. Entledigande av Cathrine Croona (M) från uppdraget som ledamot i 

socialnämnden 

16. Entledigande av Thomas Fredriksson (KD) från uppdragen som 1:e vice 

ordförande i valberedningen och som ersättare i valnämnden 

17. Återbesättande av uppdragen som ledamot i kommunrevisionen, revisor 

för stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum och ersättare för 

lekmannarevisorerna för Falköpings Hyresbostäder AB efter Gunnar 

Johanzon (S) 

18. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden 

 
Föredragningslistan finns även på webbplatsen www.falkoping.se/politik 
Sammanträdet är öppet för allmänheten. Sammanträdet direktsänds i Radio 
Falköping på 90,8 MHz och sänds i webb-tv på www.falkoping.se/politik 
 
Falköping den 20 september 2021 
 
Patrik Björck   Sebastian Helin 
Kommunfullmäktiges ordförande Kommunsekreterare 

Anslaget på Falköpings kommuns digitala anslagstavla den 20 september 
2021 
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