
FAKÖP19.9
Kom m unful lm äkt ige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-10-31

Sida

1 (27)

Plats och t id

Bes lutande

Ersät tare

Övr iga närvarande

Justerare

Underskr i f ter

Sekreterare

Ordförande

Justerare Jona arsson

Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset klockan 18:33-19:38

Ingvor Bergman (S), Ålderspresident
Dan Hovskär (KD), Ordförande
Anders Winlöf (M), 1:e vice ordförande
Henrik Brolin (S), 2:e vice ordförande
Johanna Svensson (S)
Adam Johansson (M)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Karola Svensson (C)
Johan Eriksson (M)
Johanna Johansson (SD)
Erik Kyrkander (V)
Caroline Lundberg (M)
Lillemor Bertilsson (S), tjänstg. ers.
Albin Gilbertsson (SD)
Hegne Svensson (S)
Sture Olsson (M)
Yasin Jama (C)
Marita Ljus (SD)
Fredy Neöman (S)
Göran Gynnemo (KD)
Maria Henriksson (S)
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Anders Blom (MP)
Lena Sjödahl (M)

Ingrid Schwanborg (S)
Lisbeth Ek (S)
Björn Lugn (S)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
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Suzanne Åkerlund (L)
Annika Carp (L)
Marie Leward Westin (MP)
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Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2018-2022

Ledamöter
Johanna Svensson (S)
Adam Johansson (M)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Karola Svensson (C)
Johan Eriksson (M)
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Erik Kyrkander (V)
Caroline Lundberg (M)
Patrik Björck (S)
Albin Gilbertsson (SD)
Helåne Svensson (S)
Sture Olsson (M)
Yasin Jama (C)
Marita Ljus (SD)
Fredy Neöman (S)
Anders Winlöf (M)
Göran Gynnemo (KD)
Maria Henriksson (S)
Martin Johansson (L)
Gerhard Karlsson (SD)
Anders Blom (MP)
Lena Sjödahl (M)
Hassan Hussein (S)
Elisabeth Klang (V)
Malte Svensson (SD)
Ali Liaqat (C)
Susanne Berglund (S)
Håkan Pettersson (M)
Thomas Svensson (S)
Christopher Mönch (SD)
Zeynab Hussaini (M)
Maria Bruckshaw (KD)
Karolina Bergström (S)
Mikael Lund (SD)
Vanja Wallemyr (C)
Joel Linnarsson Jansson (M)
Kovan Akrawi (S)
Emelie Nilrikson (S)
Per Magnusson (SD)
Christina Jormåus (M)
Emil Eståbanez (V)
Corry Thuresson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Jonathan Kahrs (M)
Marie Post (S)
Sam Jubrant (KD)
Niclas Fällström (C)
Henrik Brolin (S)

Ersättare
Lillemor Bertilsson (S)
Patrik Andersson (S)
Ingrid Schwanborg (S)
Alex Bergström (S)
Lisbeth Ek (S)
Björn Lugn (S)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Roger Lundberg (S)
Pema Malmgren (M)
Elias Assio (M)
Johanna Blad (M)
Per Halldån (M)
Kent Mossby (M)
Kristina Lidån (M)
Christer Carlsson (SD)
Anette Larsson (SD)
Susanne Carlsson (SD)
Milada Wurm (SD)
Britt-Marie Jokela (SD)
Stefan Lennartsson (C)
Anna Nyberg (C)
Joel Grafström (C)
Anna -Sara Ståtenhag (KD)
Nathalie Lidån (KD)
Charlotte Isaksson (V)
Scott Schylander (V)
Suzanne Åkerlund (L)
Annika Carp (L)
Marie Leward Westin (MP)
Mats Svanteman (MP)

Gruppledare
Niclas Hillestrand (S)
Jonas Larsson (SD)
Anders Winlöf (M)
Karola Svensson (C)
Göran Gynnemo (KD)
Erik Kyrkander (V)
Martin Johansson (L)
Anders Blom (MP)
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§ 104 Dnr 2022/00490

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre
vice ordförande i kommunfullmäktige

Kommunfu l lmäk t iges beslut

1 Till ordförande i kommunfullmäktige från och med den 31 oktober 2022
till och med den 14 oktober 2026 väljs Dan Hovskär (KD).

2 Till förste vice ordförande i kommunfullmäktige från och med den 31
oktober 2022 till och med den 14 oktober 2026 väljs Anders Winlöf (M).

3 Till andre vice ordförande i kommunfullmäktige från och med den 31
oktober 2022 till och med den 14 oktober 2026 väljs Henrik Brolin (S).

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska välja sitt presidium för mandatperioden från och
med den 31 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2026.

Nominer ingar  t i l l  ordförande

Göran Gynnemo (KD) nominerar Dan Hovskär (KD) till ordförande i
kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ålderspresidenten ställer proposition på förslaget och finner att
kommunfullmäktige har valt Dan Hovskär (KD) till ordförande i
kommunfullmäktige.

Nominer ingar t i l l  förste vice ordförande

Johan Eriksson (M) nominerar Anders Winlöf (M) till förste vice ordförande
i kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ålderspresidenten ställer proposition på förslaget och finner att
kommunfullmäktige har valt Anders Winlöf (M) till förste vice ordförande i
kommunfullmäktige.

Nominer ingar t i l l  andre vice ordförande

Niclas Hillestrand (S) nominerar Henrik Brolin (S) till andre vice ordförande
i kommunfullmäktige.

J ferar s si naturer fv,,
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Beslutsgång

Ålderspresidenten ställer proposition på förslaget och finner att
kommunfullmäktige har valt Henrik Brolin (S) till andre vice ordförande i
kommunfullmäktige.

Paragrafen sk ickas t i l l
De valda
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Ju( 'era: ... . aturer..
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§ 105 Dnr 2022/00491

Val av kommunstyrelse och dess ordförande, förste
vice ordförande och andre vice ordförande

Kommunfu l lmäk t iges beslut

1 Till ledamöter i kommunstyrelsen för tiden från och med den 1 november
2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa
mandatperiod väljs

1 Adam Johansson (M)
2 Johanna Svensson (S)
3 Karola Svensson (C)
4 Jonas Larsson (SD)
5 Johan Eriksson (M)
6 Niclas Hillestrand (S)
7 Martin Johansson (L)
8 Ingvor Bergman (S)
9 Göran Gynnemo (KD)
10 Albin Gilbertsson (SD)
11 Erik Kyrkander (V)
12 Fredy Neiiman (S)
13 Anders Blom (MP)

2 Till ersättare i kommunstyrelsen för tiden från och med den 1 november
2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa
mandatperiod väljs

1 Pema Malmgren (M)
2 He161e Svensson (S)
3 Stefan Lennartsson (C)
4 Gerhard Karlsson (SD)
5 Christina Jormåis (M)
6 Hassan Hussein (S)
7 Annika Carp (L)
8 Maria Henriksson (S)
9 Maria Bruckshaw (KD)
10 Johanna Johansson (SD)
11 Emil Est6anez (V)
12 Patrik Andersson (S)
13 Mats Svanteman (MP)

3 Till ordförande i kommunstyrelsen för tiden från och med den 1
november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första
sammanträde nästa mandatperiod väljs Adam Johansson (M).

Juster-r a signaturer
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4 Till förste vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden från och med den
1 november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första
sammanträde nästa mandatperiod väljs Karola Svensson (C).

5 Till andre vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden från och med den
1 november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första
sammanträde nästa mandatperiod väljs Johanna Svensson (S).

6 Kommunfullmäktige beslutar att ersättarnas inträdesordning sker i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2020, § 135 tills
dess att ett nytt beslut om inträdesordning fattas.

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska välja kommunstyrelse för tiden från och med den 1
november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde
nästa mandatperiod.

Nominer ingar  t i l l  uppdraget som ledamot

Johan Eriksson (M) nominerar Adam Johansson (M) och Johan Eriksson till
ledamöter i kommunstyrelsen.

Martin Johansson (L) nominerar Martin Johansson (L) till ledamot i
kommunstyrelsen.

Christopher Miinch (SD) nominerar Jonas Larsson (SD) och Albin
Gilbertsson (SD) till ledamöter i kommunstyrelsen.

Yasin Jama (C) nominerar Karola Svensson (C) till ledamot i
kommunstyrelsen.

Sam Jubrant (KD) nominerar Göran Gynnemo (KD) till ledamot i
kommunstyrelsen.

Niclas Hillestrand (S) nominerar Johanna Svensson (S), Niclas Hillestrand
(S), Ingvor Bergman (S) och Fredy Neilman (S) till ledamöter i
kommunstyrelsen.

Emil Estebanez (V) nominerar Erik Kyrkander (V) till ledamot i
kommunstyrelsen.

Anders Blom (MP) nominerar Anders Blom (MP) till ledamot i
kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att
kommunfullmäktige har valt de 13 nominerade till ledamöter i
kommunstyrelsen.

Juster s signaturer_ lo
n-----
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Nominer ingar  t i l l  uppdraget som ersättare

Johan Eriksson (M) nominerar Pema Malmgren (M) och Christina Jormeus
(M) till ersättare i kommunstyrelsen.

Martin Johansson (L) nominerar Annika Carp (L) till ersättare i
kommunstyrelsen.

Christopher Miinch (SD) nominerar Gerhard Karlsson (SD) och Johanna
Johansson (SD) till ersättare i kommunstyrelsen.

Yasin Jama (C) nominerar Stefan Lennartsson (C) till ersättare i
kommunstyrelsen.

Sam Jubrant (KD) nominerar Maria Bruckshaw (KD) till ersättare i
kommunstyrelsen.

Niclas Hillestrand (S) nominerar Helene Svensson (S), Hassan Hussein (S),
Maria Henriksson (S) och Patrik Andersson (S) till ersättare i
kommunstyrelsen.

Emil Estebanez (V) nominerar Emil Estebanez (V) till ersättare i
kommunstyrelsen.

Anders Blom (MP) nominerar Mats Svanteman (MP) till ersättare i
kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att
kommunfullmäktige har valt de 13 nominerade till ersättare i
kommunstyrelsen.

Nominer ingar  t i l l  ordförande

Johan Eriksson (M) nominerar Adam Johansson (M) till ordförande i
kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att
kommunfullmäktige har valt Adam Johansson (M) till ordförande i
kommunstyrelsen.

Nominer ingar t i l l  förste vice ordförande

Yasin Jama (C) nominerar Karola Svensson (C) till förste vice ordförande i
kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att
kommunfullmäktige har valt Karola Svensson (C) till förste vice ordförande
i kommunstyrelsen.

Juster n s signaturer
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Nominer ingar t i l l  andre vice ordförande

Niclas Hillestrand (S) nominerar Johanna Svensson (S) till andre vice
ordförande i kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att
kommunfullmäktige har valt Johanna Svensson (S) till andre vice ordförande
i kommunstyrelsen.

Yrkanden

Dan Hovskär (KID) yrkar att "Kommunfullmäktige beslutar att ersättarnas
inträdesordning sker i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 26
oktober 2020, § 135 tills dess att ett nytt beslut om inträdesordning fattas."

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Dan Hovskärs (KD) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.

Paragrafen sk ickas t i l l
De valda
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarna signaturer f, -\ j)
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§ 106 Dnr 2022/00492

Val av kommunfullmäktiges valberedning och dess
ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande

Kommunfu l lmäk t iges beslut

1 Till ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning för tiden från och med
den 1 november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första
sammanträde nästa mandatperiod väljs

1 Pema Malmgren (M)
2 Annika Carp (L)
3 Marie Post (S)
4 Christopher Mtinch (SD)
5 Ulf Eriksson (C)
6 Britt-Marie Aronsson (KD)
7 Elisabeth Klang (V)
8 Roland Wanner (MP)

2 Till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden från och med
den 1 november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första
sammanträde nästa mandatperiod väljs

1 Johan Eriksson (M)
2 Lennart Falegård (L)
3 Niclas Hillestrand (S)
4 Jonas Larsson (SD)
5 Ann -Britt Larsson (C)
6 Conny Persson (KD)
7 Tove Blomberg (V)
8 Mattias Lindgren (MP)

3 Till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för tiden från och
med den 1 november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första
sammanträde nästa mandatperiod väljs Pema Malmgren (M).

4 Till förste vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för tiden
från och med den 1 november 2022 intill det nyvalda
kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs
Annika Carp (L).

5 Till andre vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för tiden
från och med den 1 november 2022 intill det nyvalda
kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs Marie
Post (S).

Sida
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Bakgrund

Kommunfullmäktige ska välja valberedning för tiden från och med den 1
november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde
nästa mandatperiod.

Nominer ingar  t i l l  uppdraget som ledamot

Johan Eriksson (M) nominerar Pema Malmgren (M) till ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.

Ali Liaqat (C) nominerar Ulf Eriksson (C) till ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.

Albin Gilbertsson (SD) nominerar Christopher Miinch (SD) till ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.

Niclas Hillestrand (S) nominerar Marie Post (S) till ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.

Maria Bruckshaw (KD) nominerar Britt-Marie Aronsson (KD) till ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.

Martin Johansson (L) nominerar Annika Carp (L) till ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.

Emil Estamnez (V) nominerar Elisabeth Klang (V) till ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.

Anders Blom (MP) nominerar Roland Wanner (MP) till ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att
kommunfullmäktige har valt de 8 nominerade till ledamöter i
kommunfullmäktiges valberedning.

Nominer ingar t i l l  uppdraget som ersättare

Johan Eriksson (M) nominerar Johan Eriksson (M) till ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.

Ali Liaqat (C) nominerar Ann -Britt Larsson (C) till ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.

Albin Gilbertsson (SD) nominerar Jonas Larsson (SD) till ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.

Ingvor Bergman (S) nominerar Niclas Hillestrand (S) till ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.

Maria Bruckshaw (KD) nominerar Conny Persson (S) till ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.

Justerar !naturer (\i( W Protokollsutdraget bestyrks
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Martin Johansson (L) nominerar Lennart Falegård (L) till ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.

Emil Est6anez (V) nominerar Tove Blomberg (V) till ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.

Anders Blom (MP) nominerar Mattias Lindgren (MP) till ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att
kommunfullmäktige har valt de 8 nominerade till ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.

Nominer ingar  t i l l  uppdraget som ordförande

Johan Eriksson (M) nominerar Pema Malmgren (M) till ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att
kommunfullmäktige har valt Pema Malmgren (M) till ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning.

Nominer ingar  t i l l  uppdraget som förste vice ordförande

Martin Johansson (L) nominerar Annika Carp (L) till förste vice ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att
kommunfullmäktige har valt Annika Carp (L) till förste vice ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning.

Nominer ingar t i l l  uppdraget som andre vice ordförande

Niclas Hillestrand (S) nominerar Marie Post (S) till andre vice ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att
kommunfullmäktige har valt Marie Post (S) till andre vice ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning.

Paragrafen sk ickas t i l l
De valda
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

J u s t er aN g n at u r er ,-s\il A )
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§ 107 Dnr 2022/00493

Motion från Susanne Berglund (S) om handlingsplan
för barn som är anhöriga till personer med psykisk
ohälsa

Kommunfu l lmäk t iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för yttrande.

Bakgrund

Susanne Berglund (S) har inkommit med en motion gällande handlingsplan
för barn som är anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Av motionen
framgår följande.

"Barn som anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Vi vet att många anhöriga tar ett stort ansvar att vårda sin partner, förälder
eller annan närstående och det finns framtagna riktlinjer om vilket stöd som
ska erbjudas och vem som är ansvarig.

Däremot saknas det framtagna strategier hur man bör jobba med barn som
anhöriga och främst då till personer med psykisk ohälsa. Forskning visar att
vart fjärde skolbarn lever i familjer där en eller båda föräldrarna lider av
psykisk ohälsa.

Det betyder att många barn/ungdomar tar ett mycket större ansvar i familjen
än vad de borde och att många lever med skuld- och skamfrågor. Det finns
tyvärr fortfarande en stor stigmatisering i samhället runt psykisk ohälsa och
därför kan det vara svårt för barn och ungdomar att berätta hur det faktiskt
är.

Forskning visar också att barn som är uppväxta med en förälder med psykisk
ohälsa löper större risk att själva drabbas och därför anser vi att kommunen
behöver arbeta både förebyggande och individanpassat.

Vi tror att det behövs en tydlig strategi som tex skulle kunna innehålla: hur
skolor kan arbeta med information om psykisk ohälsa på ett åldersadekvat
sätt, hur socialtjänsten arbetar med barns situation, att alla som arbetar med
barri/ungdomar är mer observanta, att vi vågar fråga hur barn/ungdomar har
det hemma och att vi alla är trygga vuxna. Vi vet att det redan görs mycket
ute i förvaltningarna och är inte kritiska till det arbete men tror att det går att
göra det tydligare och systematiskt.

2020 lämnade socialstyrelsen en slutrapport om stärkt stöd till barn som
anhöriga som belyser denna fråga och vi socialdemokrater vill med denna

Juster.
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motion uppmärksamma hur viktigt det är att stärka barnens rätt och
möjligheter till utveckling.

Därför yrkar vi socialdemokrater:

att barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen
gemensamt arbetar fram en handlingsplan hur man tillsammans kan
arbeta för att "hitta" dessa barn/ungdomar och hur kommunen på bästa
sätt kan hjälpa dem på det sätt som behövs."

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerar s signaturer
,

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 108 Dnr 2021/00522

Besvarande av motion från Johanna Svensson (S) om
arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt
boende

Paragrafen omedelbart  justerad

Paragrafen har justerats omedelbart och återfinns därför i separat protokoll.

Justera ignaturer;6. Protokollsutdraget bestyrks
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§ 109 Dnr 2022/00402

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti
2022

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Falköpings kommuns
delårsrapport per den 31 augusti 2022.

Kommunstyrelsens beslut

2 Kommunstyrelsen beslutar att ge HR -avdelningen i uppdrag att ta fram en
fördjupad redovisning och analys av sjukfrånvaron. Uppdraget ska
redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 december."

3 Kommunstyrelsen beslutar att notera att tekniska nämnden,
socialnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden prognosticerar en
betydande avvikelse gentemot budget. Uppföljning har skett med
nämnderna kring underskottet vid ett dialogmöte den 17 oktober 2022.

Sammanfat tn ing

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2022 visar ett positivt
resultat på 112,9 mnkr (föregående år 91,2 mnkr kr), exklusive förändring
semesterlöneskuld. Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat
på 104,0 miljoner kronor, föregående år var prognosen 88,6 miljoner kronor.
Det är alltså betydligt högre resultat än föregående år både vad gäller utfall
och prognos.

Beslutsunder lag

• Kommunstyrelsen § 140/2022

• Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-22

• Uppdateringar delårsrapport 2022-08-31, daterat 2022-10-17

• Delårsrapport per den 31 augusti för Falköpings kommun, 2022-09-
21

• Verksamhetsrapporter per den 31 augusti 2022 från samtliga
nämnder

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Magnus Fleischer, ekonomichef
Kommunrevisionen

Justerar s'gnaturer i Protokollsutdraget bestyrks(\ ,,\
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§ 110 Dnr 2022/00405

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2023

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar för år 2023.

18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni, 16 augusti, 13
september, 18 oktober, 15 november.

Sammanträdena startar klockan 13.00.

Kommunfu l lmäk t iges beslut

2 Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar för år
2023.

30 januari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 28 augusti, 25 september,
30 oktober, 27 november.

Sammanträdena startar klockan 18.30, med undantag för aprilmötet då
årsredovisningen behandlas där mötet startar klockan 17.00, budgetmötet
i oktober där mötet startar klockan 09.00, samt sista mötet i november
som startar klockan 17.00.

Sammanfat tn ing

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om sina sammanträdesdagar och
kommunfullmäktige ska fatta beslut om sina sammanträdesdagar för år 2023.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesplan
vilken innebär att kommunstyrelsen sammanträder tio gånger och
kommunfullmäktige nio gånger.

Beslutsunder lag

• Kommunstyrelsen § 143/2022

• Tjänsteutlåtande från kommunledningsföryaltningen, 2022-09-23

Paragrafen sk ickas t i l l
Partiernas gruppledare
Alla nämnder
Ekonomiavdelningen
Anna -Karin Linder, administratör
Peter Sjöberg, tekniker

Justerarna /aturer ,-) i Protokollsutdraget bestyrks
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§ 111 Dnr 2022/00312

Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggningar

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av taxa för Falköpings
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

2 Ändringen gäller från och med den 1 januari 2023 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut
den 25 oktober 2021, § 111.

Sammanfat tn ing

Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att höja
brukningsavgifterna i taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar. Skälet är att nämnden behöver möta ökade kostnader
för bland annat levererat vatten och personal samt att täcka underskott i VA-
fonden. Förslaget innebär en höjning av taxan med cirka tio procent.
Höjningen innebär ändå att Falköpings kommun troligen kommer att hamna
under medelvärdet för VA -avgifter i Sverige år 2023. Mot bakgrund av
tekniska nämndens förslag, föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunfullmäktige antar ändringen av taxan. Ändringen medför inte någon
ekonomisk påverkan på nämnden då avgifterna belastar VA -abonnenterna.

Beslutsunder lag

• Kommunstyrelsen § 144/2022

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-01

• Tekniska nämndens beslut, 2022-06-20

• Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-06-23

• Förslag till taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar, 2022-09-01

Paragrafen sk ickas t i l l
Tekniska nämnden
Adela Kapetanovic, VA -chef
Sara Cronholm, kommunjurist
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarn ignaturer
_
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§ 112 Dnr 2022/00335

Antagande av taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område enligt upprättat förslag från kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborg.

2 Miljönämnden östra Skaraborg bemyndigas att för varje kalenderår
justera de i taxan antagna avgifterna med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats i
oktober månad före avgiftsåret. Utgångspunkt för indexuppräkningen är
oktober månad 2021.

3 Taxan gäller från och med den 1 januari 2023 och ersätter nuvarande taxa
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, som beslutades av
kommunfullmäktige den 27 september 2021, § 99.

Sammanfat tn ing

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg har beslutat att föreslå
kommunfullmäktige i medlemskommunerna att anta taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med den 1 januari 2023.
Den nuvarande taxan antogs av kommunfullmäktige i september 2021 och
redan då planerades för att taxan skulle behöva antas på nytt år 2022. Detta
för att möjliggöra en stegvis övergång till att för planerad tillsyn betala en
avgift utifrån nedlagd tid i efterskott. Genom förslaget övergår ytterligare
cirka 400 verksamheter till efterhandsdebiteringar. I övrigt har inga större
förändringar gjorts. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att
kommunfullmäktige kan anta taxan på området i enlighet med 27 kap. 1 §
miljöbalken och föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med direktionens förslag. Förslaget får inga direkta ekonomiska
konsekvenser för Falköpings kommun då finansiering sker genom
avgiftsuttag.

Beslutsunder lag

• Kommunstyrelsen § 145/2022

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-06

• Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkans östra
Skaraborgs beslut, 2022-06-14

• Förslag till taxa inklusive taxebilaga 1-3, 2022-06-14

Justera ignaturer
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Paragrafen sk ickas t i l l
Miljösamverkan östra Skaraborg
Pia Alhäll, kommundirektör
Sara Cronholm, kommunjurist
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§ 113 Dnr 2022/00263

Antagande av avfallstaxa för Falköpings kommun

Kommunfu l lmäk t iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta avfallstaxa för Falköpings kommun
enligt direktionens förslag.

2 Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter
kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2021, § 110.

3 Besluten i punkterna 1 och 2 gäller under förutsättning att
medlemskommunerna Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara,
Skövde, Tibro och Töreboda fattar beslut i enlighet med direktionens
förslag.

Sammanfat tn ing

Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg har
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till gemensam
avfallstaxa. Förslaget innebär att grundavgifter för småhus och lägenheter
och tömning av enskilda avloppsanläggningar höjs. Taxehöjningen bedöms
dock vara lägre än den höjning om sex miljoner kronor som tidigare
prognostiserats. Förslaget har förankrats med medlemskommunernas
kommundirektörer. Kommunledningsförvaltningen föreslår
kommunfullmäktige att anta ändringen. Höjningen av avgifterna finansieras
av renhållningskollektivet.

Beslutsunder lag

• Kommunstyrelsen § 146/2022

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-01

• Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning
Skaraborgs beslut, 2022-05-23

• Skrivelse om gemensam avfallstaxa från kommunalförbundet, 2022-
05-27

• Förslag till gemensam taxa, 2022-05-27

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg
Pia Alhäll, kommundirektör
Sara Cronholm, kommunjurist
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§ 114 Dnr 2022/00396

Genomförandeavtal med SLP Falköping Okularet AB
om spårbyggnation

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna genomförandeavtal med SLP
Falköping Okularet AB om spårbyggnation.

Samrnanfattning

Fastighetsbolaget SLP Falköping Okularet AB (SLP) äger sedan våren 2022
fastigheten Okularet 12 i Falköping, fastigheten kallas även Greenlog, och
ägdes tidigare av Mössebergsbolaget. Fastighetens lagerbyggnad har nyligen
byggts ut med 4000 kvm från de ursprungliga 17 000 kvm. Detta gör att det
finns behov av ytterligare ett tågspår till fastigheten. Detta spår kommer att
byggas i samband med byggnationen av den nya överlämningsbangården.
Kommunen följer den tidigare principen som använts vid spårbyggnation av
industrispår, om att bygga spår till fastighetsgräns. Då kommunen är
spårförvaltare bedömer förvaltningen att det mest ekonomiskt fördelaktiga
och rationella upplägget är att kommunen upphandlar och genomför
byggnationen av egen spåretablering fram till tomtgräns, samt lägger ut ett
spår på SLP:s fastighet. När spåret är färdigställt köper företaget spårdelen
på sin fastighet av kommunen.

Beslutsunder lag

• Kommunstyrelsen § 151/2022

• Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-12

• Genomförandeavtal med bilagor

Paragrafen sk ickas t i l l
Fredrik Johansson, gatuchef
Tomas Berg, infrastrukturförvaltare
Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur
Stadsbyggnadskontoret
Ekonomiavdelningen
SLP Falköping Okularet AB

Justerar p, 's ignaturerl i
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§ 115 Dnr 2022/00313

Återbesättande av uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden efter Thomas Henning (KD)

Kommunfu l lmäk t iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Sam Jubrant (KD) till uppdraget som ersättare
i byggnadsnämnden från och med den 8 november 2022 till och med den
31 december 2022.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 29 augusti, § 89 att lämna uppdraget som
ersättare i byggnadsnämnden vakant och ska därför besluta om att återbesätta
uppdraget.

Yrkanden

Maria Bruckshaw (KD) nominerar Sam Jubrant (KD) till uppdraget som
ersättare i byggnadsnämnden.

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

JusterarnasegTrer ) 1 )
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§ 116 Dnr 2022/00372

Återbesättande av uppdraget som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden efter Peter Spångberg Nordheim (KD)

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Nathalie Li&n (KD) till uppdraget som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med den 8 november 2022
till och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 29 augusti, § 91 att lämna uppdraget som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden vakant och ska därför besluta om att
återbesätta uppdraget.

Yrkanden

Maria Bruckshaw (KD) nominerar Nathalie Li&n (KD) till uppdraget som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Nathalie Li&n (KD)
Kultur- och fritidsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

JuDaulas signaturer . t, Protokollsutdraget bestyrks
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§ 117 Dnr 2022/00385

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

Kommunfu l lmäk t iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som ledamot i
kommunrevisionen lämnas vakant.

2 Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som revisor i stiftelsen
Ållebergs Segelflygsmuseum lämnas vakant.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2022, § 102 att lämna
uppdragen som ledamot i kommunrevisionen och revisor i stiftelsen
Ållebergs Segelflygsmuseum vakanta och ska därför besluta om att
återbesätta uppdragen.

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att uppdragen lämnas vakanta.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunrevisionen
Ållebergs segelflygsmuseum
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§ 118 Dnr 2022/00487

Entledigande av Arild Svensgam (SD) från uppdraget
som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Arild Svensgam (SD) från
uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden från och
med den 8 november 2022.

2 Kommunfullmäktige väljer Susanne Carlsson (SD) till uppdraget som
ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 8
november 2022 till och med den 31 december 2022.

Bakgrund

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

Yrkanden

Christopher Miinch (SD) nominerar Susanne Carlsson (SD) till uppdraget
som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Susanne Carlsson (SD)
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas aturer?i naturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 119 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

• Protokoll från Länsstyrelsen om rösträkning och mandatfördelning vid val
till kommunfullmäktige i Falköpings kommun för mandatperioden 2022-
2026

• Missiv till rapporten från KPMG AB gällande kommunrevisionens
granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

• Rapport från KPMG AB gällande kommunrevisionens granskning av
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

• Tjänsteutlåtande om kommunrevisionens granskning av verkställigheten
av kommunfullmäktiges beslut

• Protokollsutdrag 2022-10-19 § 139 Kommunrevisionens granskning av
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

Justersnrgnaturer (vo r Protokollsutdraget bestyrks


