KUNGÖRELSE

Observera tiden!

Kommunfullmäktige i Falköping sammanträder i Stadshuset måndagen
den 26 november 2018 klockan 9:00 för behandling av nedanstående ärenden.
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Val av protokollsjusterare
Inkomna motioner, interpellationer och frågor
Revidering av samverkansavtal och reglemente för nämnden för samhällsskydd
mellersta Skaraborg med Götene, Skara och Tidaholms kommuner
Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborg
Avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
Revidering av verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten
Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar
Ändring av taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier)
Ändring av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
Ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Ändring av avgifter för Odenbadet, Flobybadet och Stenstorpbadet
Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby
Ändring av taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar
i Falköpings kommun
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per juni 2018
Kommunalförbundet Skaraborgsvattens delårsrapport per den 30 juni 2018
Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda
(OPF-KL18)
Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2018 och omfördelning av
budgetram mellan barn- och utbildningsnämnden och centrala poster för år 2018
Utökad låneram för år 2018
Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden
år 2019
Entledigande av Alice Andersson (V) från uppdraget som ersättare
i kommunfullmäktige
Flerårsplan för åren 2019–2021 och budget för år 2019 (styrelsens förslag till
budget finns tillgänglig på kommunens webbplats och på
kommunledningsförvaltningen kansliavdelning)

I samband med sammanträdet kommer val av ombud till Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) kongress år 2019 att förrättas
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 16 november 2018
Patrik Björck
Kommunfullmäktiges ordförande

Kajsa Björck
Kommunsekreterare

Anslaget på Falköpings kommuns digitala anslagstavla den 16 november 2018

