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Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Berglund (S)
Matti Ovist (SD), tjänstg. ers.
Hassan Hussein (S), tjänstg. ers.
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.
Thomas Svensson (S)

Inge Persson (M)
Caroline Lundberg (M)
Anna -Sara Ståtenhag (KD)

Sara Cronholm, kommunjurist
Kajsa Björck, verksamhetsutvecklare
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Frank Wurm (SD), tjänstg. ers.
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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 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 Monch (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 Neiiman (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)
Cam illa Funke (MP)

Justerarnas signaturer V , Protokollsutdraget bestyrks
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Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§93 Dnr 2022/00448

Motion från Milada Wurm (SD) om utveckling av
Döbelnsparken i Stenstorp

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för yttrande.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om utveckling av Döbelnsparken i
Stenstorp. Av motionen framgår följande.

"Motion — Utveckling av Döbelnsparken i Stenstorp.

Stenstorp är lyckligt lottad småort med sitt grönområde, som ansluter direkt
mot centrum. Det är en fin grön yta med många storvuxna träd, som kallas
Döbelnsparken efter generallöjtnanten Georg Carl von Döbeln. Parken är
delad i två gröna arealer genom infarten till samhälle och även bäcken
Pösan.

Döbelnparken har sett sina bästa dagar. Många träd i parken är gamla och
när de dör, planteras inte nya. Strukturen av gångstigar är planerad
förmodligen utifrån femtiotalets bebyggelse, innan villaområde på och rund
Piltagårdsgatan byggdes till. Stigen i parken är inte planerad utifrån den
nuvarande rörelsemönster av gångtrafikanter. I parken utnyttjas inte heller
den tillgång som ån Pösan är. Den är inte tillgänglig på något sätt.

Vi vill göra parken mer attraktiv för så väl stenstorpsbor som för turister och
gäster.

För att lösa parkens planering på mest kostnadseffektivt sätt, föreslår vi att
kontakta landsskapsutbildningar och liknande och hitta möjlighet till ett
studentarbete. Studentarbetet "Utveckling av Döbelnsparken i Stenstorp"
borde fokusera på att ta fram ett förslag för att göra parken mer tillgänglig,
snygg och välkomnande. Samtidigt skulle det, genom att plantera nya växter,
buskar och träd, bidra till att parken kommer förbli en skön, lugn oas för
avslappning även för nästa generationer. Området runt minnesmärke av
Georg Carl von Döbeln borde uppdateras samtidigt som tillgänglighet till ån
Pösan skapas. Krav på skötsel borde vara liknande som det är nu.

Syfte med motionen är att se utvecklingsmöjligheter i Döbelnparken på ett
kostnadseffektivt sätt. En sidoeffekt av motionen är en upprättad kontant
med högskolor/universitet och deras studenter. Det gynnar studenter som kan
arbeta med riktiga projekt och även Falköpings kommun, som kan presentera
sig för framtidens generationer som en attraktiv kommun att arbeta och leva
1.

Justerarnas signaturer (7 - Protokollsutdraget bestyrks

MI 0,2 Ä
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Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

Att: ge Kommunstyrelsen i uppdrag att kontakta högskolor/universitet med
inriktning på landskapsarkitektur och liknande utbildningar för att initiera för
planering av studentarbete "Utveckling av Döbelnsparken i Stenstorp"."

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

Hlrvz k
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§94 Dnr 2021/00514

Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD)
om att ta fram en säkerhetsutbildning för personal och
elever på skolorna

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservat ion

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna; Johanna
Johansson (SD), Christopher Miinch (SD), Matti Qvist (SD), Marita Ljus
(SD), Sonja Eriksson (SD), Milada Wurm (SD), Gerhard Karlsson (SD) och
Frank Wurm (SD) reserverar sig till förmån för Johanna Johanssons (SD)
yrkande att bifalla motionen.

Sammanfat tn ing

Johanna Johansson (SD) har väckt en motion med förslaget att barn- och
utbildningsförvaltningen utöver brandövningar ska ta fram en specifik
säkerhetsutbildning med övning för personal och elever om hur de ska agera
vid tillbud om personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och nämnden för
Samhällsskydd mellersta Skaraborg som föreslår att motionen ska avslås mot
bakgrund av att den inte medför något nytt. Redan idag ligger det i skolans
uppdrag att tillse att krisplaner finns för rådande hotbild. Samhällsskydd
Mellersta Skaraborg (SMS) stöttar med framtagande av krisplaner som
innehåller planer både för utrymning och inrymning och som är specifika för
respektive skolverksamhet och hotbildsanalys. Mot bakgrund av detta
föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska avslås.

Beslutsunder lag

• Kommunstyrelsen § 126/2022

• Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-14

• Barn- och utbildningsnämnden § 41/2022

• Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg § 4/2022

• Kommunfullmäktige § 119/2021

• Motion från Johanna Johansson (SD)

Yrkanden

Johanna Johansson (SD) yrkar bifall till motionen.

Justerarnas signaturer -,1

k- Protokolisutdraget bestyrks

t-fIKY ..
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Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut
respektive Johanna Johanssons (SD) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs.

Följande propositionsordning godkänns av kommunfullmäktige.

För att bifalla kommunstyrelsens förslag rösta ja, för att rösta i enlighet med
Johanna Johanssons (SD) yrkande rösta nej.

Med omröstningsresultatet 41 ja -röster respektive 9 nej -röster har
kommunfullmäktige avslagit motionen i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.

Omröstn ingsl ista

Omr östningslista  § 94

Ledamöter J a Nej Avstår

KD 1: e vice ordf. Michael Kristiansson X

M 2:e vice ordf. Anders Winlöf X

S Inga-Lill Bergsten X

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 Johan Eriksson X

C Niclas Fällström X

V Erik Kyrkander X

S Susanne Berglund X

SD Matti Qvist X

S Hassan Hussein X

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

titKv; /1\PC
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Omr östningslista  § 94

Ledamöter J a Nej Avstår

M Christina Jorrn&is X

KD Angela Joelsson X

S Johanna Svensson X

L Annika Carp X

C Rune Lennartsson X

SD -

M Sture Olsson X

S Roger Lundberg X

MP Anders Blom X

S Thomas Svensson X

C Wanja Wallemyr X

SD Marita Ljus X

M Morgan Billman X
_

S Corry Thuresson X

V Iowan Hedendahl X

KD Debora Josefsson X
_

S Monica Janzon X

SD Sonja Eriksson X

C Göte Andersson X

M Pema Malmgren X

S Marie Post X

S Bengt Lundqvist X

SD Milada Wurm X

C Bengt Lennartsson X

S Alex Bergström X

SD Gerhard Karlsson X

S Anna -Bella Nordh F ahlqvi st X
_

M Elias Assio X

L Anna -Brita Fransson X

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Omr östningslista  § 94

Ledamöter J a Nej Avstår

V - Elisabeth Klang X

S Fredy Neiman X

C Ingrid Martens X

SD Frank Wurm X

KD Maria Bruckshaw X

S Lisbeth Ek X

S Ingvor Amoldsson X

Summa 41 9

Paragrafen sk ickas t i l l
Johanna Johansson (SD)

C a

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

(
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§95 Dnr 2022/00343

Verksamhet och drift av skidanläggning Mösseberg
samt ändring av kommunstyrelsens- och kultur- och
fritidsnämndens reglementen

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ny kommunal driftorganisation för
skidanläggningen på Mösseberg.

2 Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av reglementena för
kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

3 Kommunfullmäktige beslutar att finansiering hanteras inom ramen för
höstens budgetberedning inför arbetet med Flerårsplan 2023-2025.
Utredningen avseende ovanstående organisationsförändring visar att det
behövs en förstärkt driftsbudget för kultur- och fritidsförvaltningen om
2 860 000 kronor per år.

Sammanfat tn ing

Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen arbetet fram ett förslag på ny ansvarsfördelning gällande
kommunal driftsorganisation för Mössebergsbacken. Förslaget innebär ett
ansvar för driftsorganisation som innefattar pistning, snöläggning, service
och annan drift, organisation vad gäller kommersiell försäljning av liftkort,
marknadsföring, bemanning, service, avtalsparter internt inom kommunen,
samt gränsdragningslista och investeringsbehov.

Förändringen innebär att ansvaret för driften av skidanläggningen flyttas från
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Tidigare har driften skötts
av Falköpings alpin genom ett hyresavtal. Att ansvaret flyttas över till kultur-
och fritidsnämnden kommer medföra samordningsvinster eftersom övrig
drift av motionscentral och spåranläggning redan sköts av kultur -och
fritidsförvaltningen. Ansvaret för drift av campingen ska dock finnas kvar
under kommunstyrelsen för att det har en nära koppling till besöksnäringen i
kommunen och där en näringslivsaktör är aktuell.

Fokus i underlaget har legat på vintersäsongen för att ha en organisation på
plats till säsongen 2022-2023. Förvaltningarna ser möjligheter att i framtiden
utveckla verksamhet i backen även sommartid. För besöksnäringens,
föreningslivets och kommuninvånarnas del är det av stor vikt att
anläggningen drivs vidare. Förvaltningen anser att förslaget på kommunal
organisation är väl genomarbetat och väl förankrat med andra berörda
förvaltningar inom kommunen och berörd förening i anläggningen.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

, 1
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För att kunna följa upp organisation och budget så föreslår utredande
förvaltningar att den kommunala organisationen ska ligga under en och
samma förvaltning och här anses kultur- och fritidsnämnden lämpligast
utifrån att förvaltningen redan idag har ett ansvar för driften på övriga
Mösseberg och att man hittar former för intern samverkan med
näringslivsavdelningen kring de kommersiella delarna.

Beslutsunder lag

• Kommunstyrelsen § 125/2022

• Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-07-04

• Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 41/2022

• Förslag till driftorganisation skidbacke Mösseberg (se bilaga 1)

• Förslag till reglemente för kommunstyrelsen

• Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Paragrafen sk ickas t i l l
Magnus Sunden, näringslivschef
Torbjörn Lindgren, verksamhetschef
Pia Alhäll, kommundirektör
Dina Ebbeson, biträdande förvaltningschef
Ekonomiavdelningen

Justerarnas signaturer

1

Protokollsutdraget bestyrks

Hi 1;v2
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§ 96 Dnr 2021/00500 253

Försäljning till Jula Logistics AB av del av fastigheten
Friggeråker 25:8 med flera - kvarteret Presenningen

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpeavtal med Jula Logistics
AB angående överlåtelse av del av fastigheterna Friggeråker 25:8 och
Tåstorp 7:7.

Sammanfat tn ing

Jula Logistics AB som bedriver logistikverksamhet inom Skaraborg Logistic
Center vill fortsätta att utveckla verksamheten genom att bygga ytterligare
lagerbyggnader om minst 30 000 kvadratmeter på den mark som de haft
markanvisningsavtal på.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att den planerade verksamheten
stämmer väl överens med kommunens intentioner med området.
Försäljningen innebär en försäljningsintäkt för kommunen om cirka 9
miljoner kronor.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna köpeavtalet mellan Falköpings kommun
och Jula Logistics AB avseende de cirka 100 000 kvadratmeter mark som
omfattas av avtalet.

Beslutsunder lag

• Kommunstyrelsen § 128/2022

• Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-27

• Köpeavtal med Jula Logistics AB gällande del av fastigheten
Friggeråker 25:8 med flera

Paragrafen sk ickas t i l l
Erna Pezic, Stadsbyggnadschef
Ida Elf, Infrastrukturstrateg
Magnus Sundén, Näringslivschef
Ekonomiavdelningen
Lennart Karlsson, VD Jula Logistics AB
Alexander Järkeborn, Mark- och exploateringsansvarig

Justerarnas signaturer
'

Protokollsutdraget bestyrks

kktyz_
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§97 Dnr 2021/00125

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter

Kommunfu l lmäk t iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av allmänna lokala
ordningsföreskrifter.

2 Ändringen gäller från och med den 15 oktober 2022 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2012:18.

Kommunstyrelsens beslut

3 Kommunstyrelsen beslutar att andra och tredje styckena i förslag till
allmänna lokala ordningsföreskrifter § 4 tas bort.

Sammanfat tn ing

Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får kommuner meddela föreskrifter för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Kommunerna kan
även enligt 3 kap. 9 § ordningslagen meddela föreskrifter för att hindra att
människors liv och hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor. De lokala ordningsföreskrifterna för Falköpings
kommun har setts över. Syftet är att aktualisera användandet av offentlig
plats utifrån dagens användande av offentlig plats och de ordningsstörningar
som kan uppstå. Förslaget har skickats på remiss till polismyndigheten i
Västra Götaland och nämnderna.

En del av de synpunkter som inkommit från polismyndigheten och
nämnderna har beaktats medan några inte har det.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de ändringar av lokala
ordningsföreskrifterna som föreslås inte lägger onödigt tvång på allmänheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta ändring av lokala ordningsföreskrifter.

Beslutsunder lag

• Kommunstyrelsen § 129/2022

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-06-21

• Kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av lokala
ordningsföreskrifter, 2022-06-14

• Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2022-05-24, § 76

• Byggnadsnämndens beslut, 2022-05-25, § 68

• Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut, 2022-05-18, § 26

Justerarnas signaturer
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HIKK I 7 Y13--



FLAKÖPIN
KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(22)
Sammanträdesdatum
2022-09-26

• Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2022-05-31, § 31

• Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut, 2022-05-
19, §14

• Socialnämndens beslut, 2022-05-25, § 45

• Tekniska nämndens beslut, 2022-05-23, § 47

• Polismyndigheten i Västra Götalands yttrande, 2022-03-03

Paragrafen sk ickas t i l l
Sara Cronholm, kommunjurist
Anna Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§98 Dnr 2022/00268

Beslut om kommunal parkeringsövervakning

Kommunfu l lmäk t iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar om fastställande av kommunal
parkeringsövervakning.

2 Kommunal parkeringsövervakning ska omfatta hela Falköpings kommun
med minsta omfattning en heltidstjänst som trafik -/parkeringsövervakare.

3 Inriktningen ska vara att felparkering som innebär försämrad
trafiksäkerhet prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i andra
hand varpå övriga felparkeringar övervakas i mån av resurser.

4 Beslut om kommunal parkeringsövervakning ska gälla från och med den
1 november 2022 eftersom länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphört
att gälla.

Jäv

Lisbeth Ek (S) deltar ej i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.

Sammanfat tn ing

Polismyndigheten har ansett det rimligt att Falköpings kommun ska fatta ett
uppdaterat beslut om kommunal parkeringsövervakning och bland annat
ange en inriktning för den. Beslutet innebär att kommunen kommer att
ansvara för parkeringsövervakning inom hela Falköpings kommun med som
minst en heltidstjänst. Inriktningen är att felparkering som innebär försämrad
trafiksäkerhet prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i andra
hand varpå övriga felparkeringar övervakas i mån av resurser. När beslutet
börjar gälla upphör länsstyrelsens tidigare beslut om kommunal
parkeringsövervakning.

Beslutsunder lag

• Kommunstyrelsen § 130/2022

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-06-14

• Tekniska nämndens beslut, 2022-05-23

Paragrafen sk ickas t i l l
Tekniska nämnden
Fredrik Johansson, biträdande förvaltningschef
Polismyndigheten i Västra Götaland

Justerarnas signaturer X_ Protokollsutdraget bestyrks
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§99 Dnr 2022/00079

Trafikstrategi för Falköpings kommun

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa trafikstrategin för Falköpings
kommun.

Protokollsanteckning

Milada Wurm (SD) avger följande protokollsanteckning.

"Det är viktigt att inte glömma bort bilen i vår iver att tänka miljösmart.
Falköpings kommun är en glesbefolkad kommun som inte klara sig utan den.
Det gäller framförallt de som bor på landsbygden samt de med
funktionsnedsättningar. Cykeln, gång samt kollektivtrafik är en viktig del
som vi naturligtvis också ska uppmuntra där det finns möjlighet till det. Mål
att Falköpings kommun skulle bli fossilfri 2030 är en fin målsättning, men
inte riktig realistisk."

Sammanfat tn ing

Verksamhetsplanen och nu gällande översiktsplan anger att en trafikstrategi
ska tas fram. Sedan våren 2021 har kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört arbetet med att ta fram en
trafikstrategi. Grunden till trafikstrategin har tagits fram genom bred dialog
och den slutliga strategin är väl förankrad, såväl internt som externt. Genom
strategin pekas fokusområden ut för kommunens fortsatta arbete med frågor
som berör trafik där ställningstaganden inom varje fokusområde tydliggör de
prioriteringar och de avvägningar som behöver göras för ett långsiktigt
hållbart trafiksystem som helhet. Genom att arbeta med fokusområdena och
de ställningstaganden som finns för strategin riktas insatserna mot att uppnå
strategins långsiktiga mål över tid. Under våren 2022 har trafikstrategin varit
ute på remiss och ett slutligt utkast har tagits fram.

Det kommer krävas resurser för att genomföra strategin men det är
satsningar som är nödvändiga för att kommunen ska leva upp till den
ambition som finns genom kommunens mål om "Det goda livet".
Förvaltningarna ser strategin som en viktig del i att kunna arbeta strategiskt
och målinriktat mot ett långsiktigt attraktivt, hållbart och jämlikt
trafiksystem. Det ska vara lätt att välja och kombinera "rätt transport -medel
för rätt resa och syfte" för såväl kommunens verksamheter som för
medborgaren, näringslivet och besökaren. Nulägesanalysen visar att det
redan finns god tillgänglighet för bil, men förbättringspotential för övriga
trafikslag. Genom prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik främjas ett
klimatsmart och trafiksäkert vardagsresande.

Justerarnas signaturer ";,----
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Beslutsunder lag

• Kommunstyrelsen § 131/2022

• Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-11

• Förslag till trafikstrategi, 2022-06-10

• Remissvar från nämnderna

Paragrafen sk ickas t i l l
Alla nämnder
Fredrik Johansson, gatuchef
Amelie Sandström, biträdande stadsbyggnadschef
TMrese Broman, trafikingenjör
Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur

A
Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 100 Dnr 2022/00155

Policy för möten och resor

Kommunfu l lmäk t iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa policy för möten och resor, att
gälla från och med 1 oktober 2022.

2 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Resepolicy antagen av
kommunfullmäktige den 28 maj 2018, § 85.

Ajourner ing

Sammanträdet ajourneras klockan 19:18-19:21

Sammanfat tn ing

Förslag till ny mötes- och resepolicy är framtaget utifrån uppdrag i
flerårsplan 2021 och Falköpings kommuns klimatstrategi. Förslaget är
framtaget i dialog med samtliga förvaltningar och har varit utsänt på remiss
till samtliga nämnder. Efter synpunkter på remissen har några förändringar
gjorts i det slutliga förslaget till policy.

Beslutsunder lag

• Kommunstyrelsen § 132/2022

• Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-16

• Förslag till ny policy för möten och resor

• Sammanställning av synpunkter och svar på remiss

Yrkanden

Milada Wurm (SD) yrkar återremiss av ärendet med följande motivering.
"Policy är utformad utifrån klimatstrategi, som vi lagt motion om ändring. Vi
vill ta större hänsyn till sunt förnuft. Anställda skall inte styras utan sunt
förnuft ska råda."

Adam Johansson (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Yttranden

Vanja Wallemyr (C) yttrar sig.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Milada Wurms (SD) yrkande att
återremittera ärendet respektive Adam Johanssons (M) yrkande att avgöra
ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.

Justerarnas signaturer /...' Protokollsutdraget bestyrks
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Ordförande ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunledningsgruppen
Samtliga nämnder
Edvin Ekholm, Chef utveckling, processledning och kommunikation
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer
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§ 101 Dnr 2022/00378

Entledigande av Per Magnusson (SD) från uppdraget
som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Per Magnusson (SD) från
uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden från och
med den 11 oktober 2022.

2 Kommunfullmäktige beslutar att välja Britt-Marie Jokela (SD) till
uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden från och
med den 11 oktober 2022 till och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Per Magnusson (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
kompetens- och arbetslivsnämnden.

Yrkanden

Christoffer Milnch (SD) yrkar att Britt-Marie Jokela (SD) väljs till ersättare i
kompetens- och arbetslivsnämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Per Magnusson (SD)
Britt-Marie Jokela (SD)
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer
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§ 102 Dnr 2022/00385

Entledigande av Kelesh Hussein (S) från uppdragen
som ledamot i kommunrevisionen och revisor i
stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum

Kommunfu l lmäk t iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Kelesh Hussein (S) från
uppdragen som ledamot i kommunrevisionen och revisor i stiftelsen
Ållebergs Segelflygsmuseum från och med den 11 oktober 2022.

2 Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som ledamot i
kommunrevisionen från och med den 11 oktober 2022 lämnas vakant.

3 Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som revisor i stiftelsen
Ållebergs Segelflygsmuseum från och med den 11 oktober 2022 lämnas
vakant.

Bakgrund

Kelesh Hussein (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot i
kommunrevisionen och revisor i stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum.

Yrkanden

Corry Thuresson (S) yrkar att uppdragen som ledamot i kommunrevisionen
och revisor i stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum från och med den 11
oktober 2022 lämnas vakant.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kelesh Hussein (S)
Kommunrevisionen
Ållebergs Segelflygsmuseum
Alla nämnder
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer
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§ 103 Dnr 2022/00083

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

Kommunfu l lmäk t iges beslut

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

Anmäln ingsärenden

• Socialnämnden § 65/2022 - Rapportering av verkställda ej gynnande
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2022

• Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och
LSS, kvartal 2 2022

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks


