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§ 103 Dnr 2019/00293 026

Dialog om arbetsmiljöfrågor med anledning av
arbetsmiljöutredningen som genomförts med
utgångspunkt från riktlinjen om kränkande
särbehandling

Bakgrund

Under våren 2019 framkom uppgifter i form av en facklig begäran om
överläggning med arbetsgivaren angående sexuella trakasserier/kränkning.
Uppgifterna skapade oro för en trygg och säker arbetsmiljö i allmänhet och
för brister i efterlevnad av riktlinjer avseende kränkande särbehandling i
synnerhet.

Mot bakgrund av detta har Falköpings kommun gett företagshälsovården
Avonova AB i uppdrag att utföra en utredning och med hjälp av intervjuer
kartlägga den psykosociala arbetsmiljön inom delar av den kommunala
organisationen. Utgångspunkten var att undersöka i vilken utsträckning
arbetsplatsen/platserna efterlever aktuell lagstiftning på arbetsmiljöområdet
samt de riktlinjer avseende kränkande särbehandling som är gällande i
Falköpings kommun. Utredningen genomfördes för att säkerställa att
eventuella brister blir kända och för att skapa ett relevant beslutsunderlag
för åtgärder syftande till att säkra en god arbetsmiljö fri från kränkande
särbehandling.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni 2019, § 102, redovisade
organisationskonsulterna Rikard Arenius och Bo Harty från Avonova
Hälsa AB resultatet av utredningen för kommunstyrelsen.

Dialog

Vid dagens sammanträde förs en dialog som leds av organisationskonsult
Bo Harty från Avonova Hälsa AB kring de frågor som kvarstår om
utredningen samt hur kommunstyrelsen ska arbeta vidare för att komma
framåt i arbetsmiljöarbetet.

Justerarnas signaturer
4.,....._.
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§ 104 Dnr 2019/00290 042

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av nämnder med
betydande budgetavvikelser i delårsrapporten per
april 2019

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att komplettera åtgärds-
planen med en bedömning av ekonomiska effekter av åtgärdsplanen.
Detta ska göras i samband med behandlingen av delårsrapporten per den
31 augusti 2019.

2 Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att överväga ytterligare
åtgärder, eventuellt av tillfållig karaktär, som kan möjliggöra att nämnden
klarar sin budget för år 2019. Tekniska nämnden ska redovisa dessa i
samband med behandlingen av delårsrapporten per den 31 augusti 2019.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2019, § 89, i samband med
kommunens delårsrapport per den 30 april 2019, att begära in handlings-
planer från socialnämnden och tekniska nämnden. Detta med anledning av
att nämndernas prognoser visade på betydande underskott för år 2019.
Åtgärdsplanerna ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 17 juni 2019.
I samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 juni
2019 har företrädare för de båda nämnderna och förvaltningarna kallats till
arbetsutskottets möte.

Socialnämnden har upprättat en åtgärdsplan, vilken lämnats till kommun-
styrelsen i samband med att delårsrapporten.

Tekniska nämnden hänvisar till att man i samband med upprättande av
budget vidtagit ett antal besparingsåtgärder för att klara budget. Nämnden
skriver dock att det inte är möjligt att klara budget, utan förslår att under-
skottet om 4,5 miljoner kronor ska täckas i bokslutet.

Förvaltn ingens bedömning

Socialnämnden
Socialnämnden har enligt riktlinjerna för verksamhet- och ekonomistyrning
upprättat en åtgärdsplan. Det är dock svårt att utläsa nämndens bedömning
om den ekonomiska effekten av planen. Kommunledningsförvaltningen
föreslår därför att kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att komplettera
åtgärdsplanen med en bedömning av ekonomiska effekter av åtgärdsplanen.
Detta ska göras i samband med behandlingen av delårsrapporten per den
31 augusti 2019.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tekniska nämnden
Tekniska nämnden hänvisar till de besparingsåtgärder som vidtagits i
samband med upprättande av budget för år 2019. Någon ytterligare
handlingsplan har inte upprättats. Kommunledningsförvaltningen föreslår
att kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att överväga ytterligare
åtgärder, eventuellt av tillfällig karaktär, som kan möjliggöra att nämnden
klarar sin budget för år 2019. Tekniska nämnden ska redovisa dessa i
samband med behandlingen av delårsrapporten per den 31 augusti 2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 juni 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 65/2019. Vid
sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 juni 2019 fördes
dessutom en dialog om avvikelserna och planerade åtgärder med
representanter från socialnämnden och tekniska nämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Katarina Andersson, kommundirektör
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 105 Dnr 2019/00294 042

Extra uppföljning av ekonomin per den 31 maj 2019

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att vara restriktiva vid
anställningar och inköp, med anledning av att prognosen för Falköpings
kommuns ekonomiska resultat för år 2019 understiger budget med
12,4 miljoner kronor.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2019, § 89, i samband med
kommunens delårsrapport per den 30 april 2019, att uppdra åt samtliga
förvaltningar att genomföra en extra ekonomisk uppföljning per den sista
maj 2019 och redovisa detta till kommunstyrelsen senast den 17 juni 2019.
Beslutet fattades med anledning av Falköpings kommuns ekonomiska
prognos i delårsrapporten per den 30 april 2019 och med hänsyn till
kommunallagens bestämmelser om kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
kommunens totala ekonomi.

Förvaltningscheferna har tillsammans med ekonomerna rapporterat ny
helårsprognos med korta kommentarer till ekonomiavdelningen, som
sammanställt en rapport. Prognosen i rapporten visar en förbättring av
resultatet från delårsrapportens prognos på 1,7 miljoner kronor till en
helårsprognos i denna rapport på 6,8 miljoner kronor. Förbättringen avser
socialnämnden (2 miljoner kronor) och central post för löneutrymme
(3 miljoner kronor).

Nämndernas prognoser visar ett underskott på 23 miljoner kronor jämfört
med budget. De största budgetavvikelserna finns i socialnämnden som visar
ett underskott på 19 miljoner kronor (delårsrapporten 20,9 miljoner kronor)
och tekniska nämnden som visar på ett underskott på 4,5 miljoner kronor
(delårsrapporten 4,5 miljoner kronor). Sammanlagt visar kommunen en total
prognos på ett överskott om 6,8 miljoner kronor. Detta är 5,1 miljoner
kronor bättre än föregående prognos i delårsrapporten den 30 april 2019,
men 12,4 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat om 19, 2 miljoner
kronor.

Förvaltn ingens bedömning

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagens regler om
god ekonomisk hushållning. I Falköpings kommuns dokument "Riktlinjer
för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv"
finns det definierat vad detta innebär för Falköpings kommun.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av följande resultatkrav.

• Resultatet ska över tid uppgå till minst två procent av skatter och
statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod.

• Resultatet beräknat som låneskuld delat på tjugofem år.

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun skall ha ett
resultat för år 2019 på cirka 40 miljoner kronor. Beslutat budgeterat resultat
för 2019 är19,2 miljoner kronor, det vill säga under det finansiella målet.
Resultatet ska dock ses över tid. I den nu framlagda rapporten per den
31 maj 2019 visar prognosen ett resultat om 6,8 miljoner kronor, det vill
säga en avvikelse med 12,4 miljoner kronor från budget. Det finns därmed
en risk för att Falköpings kommun inte klarar det finansiella målet för
ekonomisk hushållning år 2019. Kommunledningsförvaltningen föreslår
därför att kommunstyrelsen beslutar om att samtliga nämnder ska uppmanas
vara restriktiva vid anställningar och inköp. Detta för att möjliggöra att god
ekonomisk hushållning kan uppnås.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 juni 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 66/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder
Katarina Andersson, kommundirektör
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas signaturer
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§ 106 Dnr 2018/00395 756

Besvarande av motion från Adam Johansson (M) och
Ingrid A. Jansson (M) om att projektet "Ällagatans
förebyggande team"  ska bli permanent verksamhet

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att
projektet "Ällagatans förebyggande team" ska bli permanent verksamhet.

Bakgrund

Adam Johansson (M) och Ingrid A. Jansson (M) har väckt en motion om att
projektet "Ällagatans förebyggande team" ska bli permanent verksamhet. Av
motionen framgår följande.

" Bar n och ungas psykiska hälsa
Barn och ungas psykiska hälsa har enligt Socialstyrelsen försämrats avsevärt
i Sverige de senaste åren. Samtidigt som den psykiska ohälsan ökar, ökar
också köerna till BUP (Barn och Ungdomspsykiatri) och Ungdoms-
mottagningen.

Förekomsten av och tillgängligheten till skolans elevhälsa varierar mellan
olika kommuner och skolor. Det är viktigt att tidigt möta ungas oro, om
möjligt förebygga den och vid behov lotsa dem vidare till samhällsstöd och
professionell hjälp.

I vår kommun har socialnämnden startat projektet, "Ällagatans förbyggande
team", en verksamhet, som framför allt arbetar med stöd till föräldraskapet.
En styrka med verksamheten är att vårdnadshavare söker stöd frivilligt, där
personalen efter uppföljning i projektet menar att man når goda resultat.

Vi moderater anser att projektet "Ällagatans förbyggande team" fyller en
viktig stöttande funktion i vår kommun, där barn/unga och föräldrar får hjälp
och stöd och vid behov slussas vidare. Verksamheten behöver dock
kompletteras med ytterligare professioner för att kunna möta barn och ungas
behov av samtal och stöd vid upplevd psykisk oro och ohälsa.

Med anledning av ovanstående yrkar därför moderaterna:

• att projektet Ällagatans förebyggande team ska permanentas.

• att teamet kompletteras med ytterligare nödvändiga professioner."

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2018, § 137, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade
den 9 januari 2019, § 15, att remittera motionen till socialnämnden för
yttrande.

J usterarnas signaturer

/g------

Protokollsutdraget bestyrks
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Socialnämnden behandlade ärendet den 20 februari 2019, § 13, och föreslog
då att motionen ska avslås. Socialnämnden framförde följande.

Ällagatans förebyggande team startades upp i projektform under hösten
2017. Projektet syftade till att ge föräldrar tidig stöttning i sin föräldraroll
så att större insatser längre fram skulle undvikas, samt att fler barn, föräldrar
och familjer skulle erbjudas tidiga insatser för att undvika att de skulle bli
föremål för myndighetsutövning.

Till projektet finns en utarbetad projektplan med plan för utvärdering av
projektet som ska slutrapporteras under hösten 2019. Den delrapport som
presenterades efter halva projekttiden visade på ett gott resultat för projektet.
Då det är ett drygt halvår kvar av projekttiden är förslaget att motionen
avslås och att projektet får fortskrida projekttiden ut med en planerad
utvärdering utifrån projektplanen, för att därefter ta ställning till fortsättning
och eventuell justering i bemanning.

Förvaltn ingens bedömning

Socialnämnden föreslår att motionen ska avslås med motiveringen att
socialnämnden vill att projektet ska få fortskrida projekttiden ut, för att sedan
utvärderas och först därefter ta ställning till hur en fortsatt verksamhet skulle
kunna se ut.

Mot bakgrund av socialnämndens yttrande föreslår kommunlednings-
förvaltningen att kommunfullmäktige avslår motionen.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 4 juni 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 67/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer ._ , - Protokollsutdraget bestyrks
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§ 107 Dnr 2018/00425 101

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om
information om hjärtstartare och skyddsrum

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om
information om hjärtstartare och skyddsrum.

Reservation

Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Jonas Larssons (SD) yrkande.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om information om hjärtstartare och
skyddsrum. Av motionen framgår följande.

" Motion för  att  invånar na ska hitta hjär tstar tar e och skyddsr um i
Falköpings kommun
För några år sedan blev det i Kommunfullmäktige i Falköping beslutat att
hjärtstartare skulle sättas ut i kommunens regi. Det blev så gjort.

Problemet är att invånarna inte vet var hjärtstartarna finns. Det är lite tråkigt
att man, när man behöver en hjärtstartare, inte vet var den finns. Liv skal väl
räddas. Det är meningen med hjärtstartare. När man inte har en broschyr
eller en folder t.ex. att ha i plånboken över var hjärtstartarna finns är en del
av meningen borta.

Invånarna vet heller inte var man ska söka skydd om norrmännen,
danskarna, russen eller någon annan nation vill ta landet.

Kommunen måste inse att information är en viktig sak för alla som bor i
kommunen, även för de som bor utanför Falköping centrum.

Sverigedemokraterna yrkar

• att kommunen gör en broschyr eller ett kort som var och en kan ha i
plånboken eller annan lätt tillgänglig plats som informerar

1. om vart hjärtstartare finns.

2. var skyddsrum finns i hela kommunen.

Det enklaste är ett kort lik ett betalningskort med upplysningarna."

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 143, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade
den 9 januari 2019, § 16, att remittera motionen till nämnden för samhälls-
skydd mellersta Skaraborg för yttrande.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har behandlat ärendet den
7 mars 2019, § 11, och föreslår att motionen avslås.

Nämnden framför att det i Falköpings kommun idag finns omkring
50 stycken hjärtstartare. Ett register över hjärtstartare finns på webbplatsen
https://www.hjartstartarregistret.se/#/. Registret är ett nationellt register och
uppdateras kontinuerligt.

Ett register över skyddsrum i Falköpings kommun finns i Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps (MSB) kartportal på webbplatsen
https://gisapp.msb.se/apps/kartport al/enkel-karta skyddsrum/.

Förvaltn ingens bedömning

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg påpekar att informationen
som efterfrågas i motionen redan finns tillgänglig digitalt.

Kommunledningsförvaltningen stödjer nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborgs hänvisning till digitala register, eftersom det är mycket lättare att
hålla sådana register uppdaterade och kvalitetssäkrade. Trycksaker, såsom
broschyrer och informationskort, blir snabbt inaktuella och det skulle inne-
bära en mycket större insats, både personellt och ekonomiskt, att uppdatera
och distribuera nya kort vid varje förändring.

En av riskerna med tryckt information i det här fallet är att när kortet i
plånboken väl ska användas i en akut situation så har hjärtstartaren bytt
placering och informationen på kortet är inaktuell.

Mot bakgrund av nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs yttrande
föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska avslås.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 4 juni 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 68/2019.
Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsens skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om
information om hjärtstartare och skyddsrum.

Yrkanden

Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Jonas
Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt
arbetsutskottets förslag.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer , (.... . ) Protokollsutdraget bestyrks
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§ 108 Dnr 2019/00265 040

Komplettering av budgetförutsättningar inför
flerårsplanen för åren 2020-2022

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen kompletterar tidigare beslutade budgetförutsättningar
med att samtliga förvaltningar ska inkomma med konsekvensbeskrivningar
av en effektivisering om två procent. Handlingarna ska inkomma till
ekonomiavdelningen senast den 22 augusti 2019.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2019, § 70, om budgetförutsättningar
för flerårsplanen för åren 2020-2022. Falköpings kommuns ekonomi-
avdelning har sedan sammanställt de underlag som inkommit från samtliga
förvaltningar. Kommunledningsgruppen överlämnade den 3 juni 2019
budgetunderlaget för politisk beredning. Detta enligt Falköpings kommuns
"Riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning". I samband med över-
lämnandet konstaterades att de finansiella målet om två procent i resultatnivå
inte kan uppnås. Det behövs därför kompletterande politiska beslut.
Kommunstyrelsen behöver komplettera tidigare fattat beslut med att begäran
in underlag i form av konsekvensbeskrivningar från förvaltningarna kring
effektiviseringsnivå om två procent.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att kommunstyrelsen
behöver komplettera underlaget för budgetförutsättningar till flerårsplanen
för åren 2020-2022. Detta då det inte finns tillräckligt underlag för politisk
beredning för att uppnå de finansiella målet om två procent av skatter och
generella statsbidrag i resultat för år 2020 (cirka 40 miljoner kronor).

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 juni 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 69/2019.
Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen kompletterar tidigare beslutade budgetförutsättningar
med att samtliga nämnder/förvaltningar ska inkomma med konsekvens-
beskrivningar av en effektivisering om två procent. Handlingarna ska
inkomma till ekonomiavdelningen senast den 22 augusti 2019.

Yrkanden

Dan Hovskär (KD) yrkar att ordet "nämnder" styrks i arbetsutskottets förslag
till beslut.

Justerarnas signaturer _ Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive
Dan Hovskärs (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat
enligt Dan Hovskärs (KD) yrkande.

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga nämnder och förvaltningschefer
Katarina Andersson, kommundirektör
Christoffer Eriksson, ekonom
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas signaturer, Protokollsutdraget bestyrks
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§ 109 Dnr 2019/00035 107

Prövning av verksamhetens förenlighet med det
kommunala ändamålet och den kommunala befogenheten
för verksamhetsåret 2018 för Falköpings Hyresbostäder
AB, Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, Hotellfastigheter
i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB

Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings Hyresbostäder, Fastighets-

aktiebolaget Mösseberg AB, Hotellfastigheter i Falköping AB och
Falbygdens Bredband AB bedöms ha bedrivit sina verksamheter under
verksamhetsåret 2018, på ett sätt som är förenligt med det kommunala
ändamålet för verksamheterna och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheter som gäller för verksamheterna.

Deltar ej  i beslutet
Fredy Neiiman (S) deltar inte i överläggningen och beslutet på grund av jäv.

Sammanfat tn ing
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen årligen i beslut,
pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för den kommunala befogenheten.

Kommunledningsförvaltningen har utifrån aktuella bolagsordningar,
årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter från verksamhetsåret 2018
gjort en prövning av bolagens verksamheter. Kommunledningsförvaltningen
har i sin prövning kommit fram till att Falköpings Hyresbostäder AB,
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, Hotellfastigheter i Falköping AB och
Falbygdens Bredband AB har bedrivit sin verksamhet under verksamhetsåret
2018 på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 maj 2019, har utarbetats av kommunjurist
Sara Cronholm och finns i sin helhet i ärendets akt på kommunlednings-
förvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 70/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Falköpings Hyresbostäder AB
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB

Hotellfastigheter i Falköping AB
Falbygdens Bredband AB

Kommunrevisionen Sara Cronholm, kommunjurist
Beslutet anmäls till kommunfullmäktige

J usterarnas,signaturer P rotokollsutd raget bestyrks
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§ 110 Dnr 2019/00227 107

Prövning av verksamhetens förenlighet med det
kommunala ändamålet och den kommunala
befogenheten för verksamhetsåret 2018 för
Ekehagens Forntidsby AB

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att Ekhagens Forntidsby AB bedöms ha
bedrivit sin verksamhet, under verksamhetsåret 2018, på ett sätt som är
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.

Deltar ej  i beslutet

Kommunjurist Sara Cronholm närvarar inte vid överläggningen och beslutet
på grund av jäv.

Bakgrund

Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen, ska kommunstyrelsen i årliga beslut för
varje hel- och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogen-
heterna. Om kommunstyrelsen skulle finna att så inte är fallet ska den lämna
förslag på nödvändiga åtgärder till kommunfullmäktige.

Metod för prövningen
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under år 2018 dels varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och dels om verksamheten varit förenlig med de kommunala
befogenheterna. För att kunna bedöma detta har bolagets bolagsordning
granskat utifrån kraven i 10 kap. 3 och 4 §§ kommunallagen. Vidare har
bolagets årsredovisning granskats för verksamhetsåret 2018 och där har den
största vikten lagts vid beskrivningen av verksamheten.

Prövningen

Stiftelsen Ekhagens Forntidsby bildades år 1986 med Falköpings kommun
som stiftare. Stiftelsen ska enligt stadgar främja dels barns och ungdomars
kunskap om forntiden särskilt beträffande Falbygden, dels kulturhistorisk
forskning och experimentell verksamhet. Främjande ska ske genom möjlig-
görande av praktiskt arbete och forskning med förhistoriska tekniker, upp-
förande och förvaltande av byggnader och andra anläggningar av förhistorisk
karaktär samt bedrivanande av undervisnings- och upplysningsverksamhet
om forntiden.

Justerarnas signaturer 6...... ...: Protokollsutdraget bestyrks
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Ekhagens Forntidsby AB registrerades år 2001. Bolaget skulle utveckla den
kommersiella delen av Stiftelsen Ekhagens Forntidsbys fastigheter, samt
driva verksamhet inom café och restaurang samt kurs och konferenser.
Bolaget övertogs av Falköpings kommun under år 2012, då kommunen
också tog över delar av verksamheten. Bolaget erhöll därefter ett aktieägar-
tillskott om 2 500 000 kronor för att stärka kapitalet i bolaget. Bolaget
bedriver numera endast förvaltning av egna fastigheten. En om- och till-
byggnad av huvudbyggnaden påbörjades år 2011 och var klar våren 2012.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och hyra ut
informationsbyggnad belägen på Stiftelsen Ekehagens forntidsby fastighet
Falköping Alvared 7:8. Bolagets huvudsakliga ändamål med att äga, förvalta
och hyra ut informationsbyggnaden är att främja turistväsendet inom
kommunen och stödja den utbildnings- och upplysningsverksamhet om
forntiden som bedrivs inom anläggningen Ekehagens Forntidsby. Bolaget
ska bedrivas med optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska iaktta likställig-
hetsprincipen och i övrigt följa för verksamheten gällande lagar och andra
författningar.

Årsredovisningens redogörelse för bolagets verksamhet bedöms vara förenlig
med kommunallagens bestämmelser. Den sammantagna bedömningen som
görs är att bolagets verksamhet under 2018, i likhet med prövningen
föregående verksamhetsår, har utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna och i förenlighet med verksamhetens ändamål.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
Ekhagens Forntidsby AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet, under
verksamhetsåret 2018, på ett sätt som är förenligt med det kommunala
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter
som gäller för verksamheten.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 13 maj 2019, har utarbetats av ekonom
Susanne Beijbom.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 71/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Ekhagens Forntidsby AB
Kommunrevisionen
Magnus Fleischer, ekonomichef
Susanne Beijbom, ekonom
Beslutet anmäls till kommunfullmäktige

Justerarnas sign turer

_

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 111 Dnr 2019/00245 344

Tekniska nämndens begäran om finansiering av
matarvattenledning i Danska vägen mellan Skaravägen
och Friggeråkers verkstäder

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge tilläggsanslag
med 3 miljoner kronor för byggandet av matarvattenledning i Danska
vägen mellan Skaravägen och Friggeråkers verkstäder.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska
nämnden att inom nämndens totala investeringsbudget för åren
2020-2022 minska motsvarande belopp inom VA -investeringar
alternativt annan investering. Detta för att Falköpings kommuns totala
investeringsbudget för åren 2020-2022 inte ska överskridas.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 14 maj 2019, § 59, att bygga ny
matarvattenledning i Danska vägen mellan Skaravägen och Friggeråkers
verkstäder samt att äska 3 miljoner kronor från kommunfullmäktige för att
finansiera utförandet.

Falköpings kommuns beslutade totala investeringsbudget enligt flerårsplanen
för åren 2019-2021 uppgår till 590 000 000 kronor för år 2019,
448 800 000 kronor för år 2020 och 297 200 000 kronor för år 2021. Efter
ombudgetering av projekt som inte kunnat färdigställas år 2018 uppgår
2019 års investeringsbudget till 721 290 000 kronor. Den samlade
investeringsvolymen uppgår därmed till 1 467 290 000 kronor för åren
2019-2022.

Enligt Falköpings kommuns flerårsplan för åren 2019-2021 har
VA -avdelningen en årlig investeringsbudget om 30 miljoner kronor. Denna
är beslutad utifrån en reinvesteringsnivå om 1 procent per år. Denna budget
är och har varit svår att klara då Falköpings kommuns olika exploaterings-
projekt inbegriper åtgärder som avser investeringar för VA -verksamheten.
Investeringsramen blir då för låg i perioder då kommunen har stora
exploateringsprojekt om man samtidigt ska klara VA -nätets reinvesterings-
takt om 1 procent. Det nu aktuella projektet är ett sådant exempel som inte
varit med i planen varför tekniska nämnden äskar om ytterligare
investeringsmedel.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att Falköpings kommuns
totala investeringsram för åren 2019-2021 är maximalt vad Falköpings

Justerarnas signaturer
—

Protokollsutdraget bestyrks
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kommun klarar ekonomisk under denna period. Det innebär att när projekt
blir dyrare eller nya projekt framkommer måste kommunen omprioritera
eller skjuta på projekt. Kommunledningsförvaltningen kan inte göra
bedömningen om detta ska avse VA -projekt eller andra projekt. Tekniska
nämnden får här inkomma med förslag för att hantera detta i investerings-
budgeten för åren 2020-2022.

Finansier ing

Falköpings kommuns investeringsbudget för år 2019 ökas med 3 miljoner
kronor. Investeringsbudgeten ska sänkas med motsvarade belopp för åren
2020-2022.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 juni 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 72/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 112 Dnr 2019/00153 299

Avyttring av förskolan Skytten, Skytten 1

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår byggnadsnämnden att inleda en detalj-
planeläggning för fastigheten Skytten 1, förskolan Skytten.

2 Kommunstyrelsen beslutar att byggnader inom fastigheten Skytten 1
rivs till en beräknad kostnad om cirka 500 000 kronor.

3 Kommunstyrelsen beslutar att finansiera rivningarna med medel ur
kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering år 2019.

4 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående åtgärd
(beslutspunkt 2) till fastighetschefen.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 18 februari 2019, § 16, att överlämna
byggnaden förskolan Skytten till kommunstyrelsen för beslut om rivning,
försäljning eller annat.

Enligt Falköpings kommuns policy för lokalförsörjning och byggnads-
investeringar ska internt outnyttjade fastigheter, vilka enligt lokal-
försörjningsplanen inte är aktuella för kommunal verksamhet inom
Falköpings kommun, ställas inför ett av följande överväganden.

• Fastigheter vilka till fullo hyrs ut av kommunen till externa aktörer
bör säljas till kommunalt bolag eller extern aktör.

• Fastigheter som kan säljas eller innehåller stora bokförda värden bör
säljas.

• Fastigheter som inte kan säljas och innehåller lågt bokförda värden
bör rivas.

Enligt samma policy beslutar tekniska nämnden utifrån lokalförsörjnings-
planen att lämna över ärenden rörande avyttring av internt outnyttjade
byggnader till kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden bedömer att det inte finns något kommunalt verksamhets-
behov av byggnaden förskolan Skytten och har för avsikt att avyttra
förskolebyggnaden.

Förskolan Skytten är belägen på den kommunägda fastigheten Skytten 1.
Det finns en gällande detaljplan för området från år 1967. I den gällande
detaljplanen är området A, allmänt ändamål vilket innebär att fastigheten
enbart får användas för kommunala och allmännyttiga verksamheter.

Justerarnas signaturer /
(

Protokollsutdraget bestyrks
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Byggnaden förskolan Skytten används inte idag till förskoleverksamhet då
den är i undermåligt skick och i behov av att rivas.

Finansier ing

Enligt uppgift från tekniska nämnden, uppgår kostnader för rivning av
byggnaden till cirka 500 000 kronor. Rivningarna föreslås finansieras med
medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering år 2019.

Drift- och kapitalkostnader för byggnaden uppgår till cirka 500 000 kronor
per år. Tekniska nämndens kostnader minskar med motsvarande summa.

Byggnaden har ett uppskattat restvärde på cirka 1 000 000 kronor, vilket
kommer att påverka Falköpings kommuns resultat negativt det år byggnaden
rivs.

Förvaltn ingens bedömning

Fastigheten har en strategisk placering i Falköpings tätort med närhet till
Ållebergsgymnasiet och Odenområdet. Genom att detaljplanelägga området
för bostäder, i exempelvis radhus eller liknande kan Falköpings kommun
skapa förtätning och erbjuda nya bostäder i ett redan etablerat område. För
att Falköpings kommun ska kunna sälja marken för bostäder behöver en ny
detaljplan tas fram som prövar platsens lämplighet för bostadsbebyggelse.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 maj 2019, har utarbetats av
kommunarkitekt Amelie Sandström.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 73/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig
Jan Aur&i, fastighetschef
Ekonomiavdelningen
Amelie Sandström, kommunarkitekt

Justerarnas signaturer P rotokollsutdraget bestyrks..,,,,,,,-----,"
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§113 Dnr 2019/00301 041

Ändrad tidplan för budgetarbetet inför flerårsplanen
för åren 2020-2022

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommun-

fullmäktige hanterar flerårsplan för åren 2020-2022 och budget för
år 2020 på sammanträdet den 25 november 2019.

Bakgrund
Enligt sammanträdesplanen för år 2019 ska kommunfullmäktige besluta om
flerårsplan och budget på sammanträdet den 28 oktober 2019. (KF § 128/2018).

I kommunallagen framgår i 11 kap 8 § om budgetprocessen att förslag till budget
ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda
skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska
styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunal-
skatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

I 11 kap. 10 § framgår att budgeten ska fastställas av fullmäktige före
november månads utgång.

Som särskilda skäl för kommunstyrelsen att upprätta budgetförslaget i
november anges i förarbetena till kommunallagen exempelvis en ändring i
majoritetsläge i kommunfullmäktige.

Förvaltn ingens bedömning
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktiges beslut om
flerårsplan för åren 2020-2022 och budget för år 2020 skjuts upp från
oktobersammanträdet till novembersammanträdet.

Beslutar kommunfullmäktige enligt ovan angivet förslag innebär det att kommun-
styrelsen upprättar budgetförslag på sammanträdet den 6 november 2019.

Som särskilda skäl anförs den förändrade politiska majoriteten vilket innebär
att budgetarbetet drar ut på tiden. För att kvalitén i budgetarbetet inte ska bli
lidande föreslås att beslut om budget flyttas fram en månad i fullmäktige.

Kommunstyrelsen behöver dock lämna förslag om skattesats under oktober
månad, vilket föreslås hanteras på sammanträdet den 9 oktober 2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 juni 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 74/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer
_ __.
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§ 114 Dnr 2019/00250 350

Remittering av motion från Adam Johansson (M) om att
avbryta inventeringen av enskilda avlopp

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen om att avbryta inventeringen av
enskilda avlopp bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott. Motionen
behandlas preliminärt i kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december
2019.

Bakgrund

Adam Johansson (M) har väckt en motion om att avbryta inventeringen av
enskilda avlopp. Av motionen framgår följande.

" Avbr yt inventer ingen av enskilda avlopp
Kommunen genom Miljönämnden Östra Skaraborg har i dag tillsynsansvar
för de enskilda avloppen och genomför sedan ett antal år tillbaka en
inventering av samtliga enskilda avlopp i verksamhetsområdet. Detta i
enlighet med den tolkning som Sverige gjort av EU-direktivet. Tolkningen
har inneburit ett krav på att fosforhalten i enskilda avlopp ska reduceras,
vilket i sin tur lett till stora kostnader för enskilda fastighetsägare. En
investering i nytt enskilt avlopp landar ofta på mellan 50 000-100 000 kr.

Det är självklart att vi ska arbeta för att minska föroreningar och utsläpp,
men det ska ske till en rimlig kostnad och stå i proportion till miljö-
konsekvensen. Inventeringslcraven har fått förödande konsekvenser för en
landsbygd som redan i dag tyngs av pålagor i olika former. Många äldre,
med sämre ekonomi, som bor på landsbygden drabbas av stora kostnader
som ett föreläggande innebär. Att låna pengar från banken är i många fall
inte möjligt. Detta får till följd att boende på landsbygden ger upp och i
värsta fall får flytta och sälja fastigheten.

Sedan inventeringarna startat runt om i landet har nya rön framkommit och
forskare hävdar att detta inte alls är åtgärder som rättfärdigar den stora
belastning och ansvar man från kommunernas sida nu lägger på enskilda
fastighetsägare på landsbygden.

I exempelvis Finland han man en annan ordning där det endast är fastigheter
som ligger högst 100m från ett vattendrag, hav eller i ett grundvattenområde
som används eller lämpar sig för vattenförsörjning som ska uppfylla
reningskravet.

Det hårda slag som detta innebär mot landsbygden har i viss mån fått
regeringen att agera och nu se över lagstiftning. I Sollefteå kommun har man
tagit beslutet att avbryta inventeringen av avlopp som inte ligger i områden

Justerarnas signaturer

A V . ..--1--,--

Protokollsutdraget bestyrks



FMLKÖP1,2
Kommunstyrelsen

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(38)
Sammanträdesdatum
2019-08-14

där kommunens dricks- och badvatten kan påverkas och innebära en
hälsorisk. Detta i väntan på utfallet av den översyn regeringen genomför.

Denna väg borde även Falköping ta, det är det enda rätta om vi vill kunna ha
en fortsatt levande landsbygd.

Med anledning av ovanstående yrkar därför Moderaterna:

• att Falköpings kommun ger MÖS i direktiv att avbryta inventeringen
av enskilda avlopp som inte ligger i områden där kommunens dricks-
och badvattnen kan påverkas och innebära en hälsorisk, i väntan på
utfallet av regeringens översyn."

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2019, § 45, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Paragrafen sk ickas t i l l
Katarina Andersson, kommundirektör
Linda Karelid, kanslichef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 115 Dnr 2019/00307 600

Remittering av motion från Milada Wurm (SD) om att
införa slöjförbud i för- och grundskola

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen om att införa slöj förbud i för-
och grundskola remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande
senast den 18 november 2019.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att införa slöjförbud i för- och
grundskola. Av motionen framgår följande.

" Slöjför bud i för - och gr undskolor  i Falköpings kommun
I Falköpings kommuns jämställdhetspolicy står det: "Kommunen ska främja
lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön och aktivt arbeta för att
förebygga och motverka diskriminering."

Den muslimska slöjan är en islamisk symbol som symboliserar såväl religiös
underkastelse som påtvingad uppdelning mellan kvinnor och män, framtagen
av män för att förtrycka kvinnor. Flickor skall inte diskrimineras.

Barn skall tillåtas vara barn och skola skall vara en fristad, som är fri från
religiösa påtryckningar. Flickor och pojkar skall ha samma möjlighet att
leka, röra på sig och uppleva frihet. Barn som utsätts för muslimskt förtryck i
hemmet måste få chansen att slippa det åtminstone under skoltiden. Att
tvinga slöja på barn strider dessutom mot barnkonventionen, där det talas om
barns integritet, fria uttryck och självbestämmande. Falköpings kommun
skall inte heller bidra till sexualisering av barn.

Lärare och all annan skolpersonal skall vara förebilder och därför skall
förbud gälla även dem. Den Svenska kommunala skolan är sekulär och skall
vara fri från religiösa symboler. Slöja är en viktig religiös symbol, speciellt i
islamisk miljö och därför är det ännu viktigare att det inte finns utrymme för
den i vår sekulära och jämställda skola.

Det är därför nödvändigt att införa slöjförbud som skall gälla alla yrkes-
grupper som arbetar i skolan med barn (lärare, förskolepedagoger, barn-
skötare, fritidspedagoger mm) som elever.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

• Att: Falköpings kommun inför slöjförbud i för- och grundskolor som
skall gälla både skolpersonal och elever."

Justerarnas signaturer
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Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2019, § 58, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Paragrafen sk ickas t i l l
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarnap signaturer
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§ 116 Dnr 2019/00308 866

Remittering av motion från Milada Wurm (SD) om att
avskaffa potten för konstnärlig gestaltning samt att se
över möjligheten till icke skattefinansierad konst i
offentliga miljöer

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen om att avskaffa potten för
konstnärlig gestaltning samt att se över möjligheten till icke skatte-
finansierad konst i offentliga miljöer remitteras till kultur- och
fritidsnämnden och till tekniska nämnden för yttrande senast den
18 november 2019.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att avskaffa potten för
konstnärlig gestaltning samt att se över möjligheten till icke skatte-
finansierad konst i offentliga miljöer. Av motionen framgår följande.

" Avskaffande av pengar pott  för  konstnär lig gestaltning, samt möjlighet
att  se över  icke skattefinansier ing av konst, i offentlig miljö i Falköping
kommun
I Falköpings kommun finns (sedan år 2016) en pott med pengar för
konstnärlig gestaltning i offentlig miljö.

Det var den 29 mars 2016 som Tekniska nämnden beslutade (Tekniska
nämndens sammanträdesprotokoll 2016-03-29, § 24), att vid större
byggprojekt avsätta 0,5 % av projektkostnaden, dock max 500 000 kronor
för konstnärlig gestaltning.

I vår kommun kommer vi möta stora problem med finansiering av grund-
läggande välfärd i många år framöver. Vi har framför oss många nödvändiga
kostnader. Med största sannolikhet kommer den kommunala skatten tvingas
att höjas. Därför måste vi titta på möjligheten att spara på icke nödvändiga
poster och verkligen lyfta på "alla stenar". Konstnärlig gestaltning vid
kommunal verksamhet är en av dem.

Vi vill därför ta bort möjligheten att avsätta medel för konstnärlig gestaltning
i kommunala nybyggen, renovering och dyligt.

Vi vill fortfarande ha det snyggt i Falköping och därför vill vi istället upp-
mana att verka för samarbete med exempel konstskolor. Falköpings kommun
kan vara aktiv med att sjösätta frivilliga insamlingar för konstprojekt. Det
kommer att garantera konstens förankring hos medborgarna. Vi vill även
utreda möjlig användning av konstnärliga föremål som redan finns i
Falköpings kommuns ägo (t.ex. museiföremål på Aristo.)

Justerarnas signaturer
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Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

• Att: Falköpings kommun avskaffar pengarpott för konstnärlig
gestaltning omgående.

• Att: Falköpings kommun ger uppdrag till Kultur och fritid att se över
möjligheten för icke skattefinansierad konst i offentlig miljö i
Falköping kommun."

Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2019, § 59, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Paragrafen skickas t i l l
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

Justerarnas signaturer

./ { d -
Protokollsutdraget bestyrks



FAXÖP14119,
Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(38)
Sammanträdesdatum

2019-08-14

§ 117 Dnr 2019/00316 318

Remittering av motion från Jonas Larsson (SD) om att
begränsa trafik i en återvändsgränd i Åsarp

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen om att begränsa trafik i en
återvändsgränd i Åsarp remitteras till tekniska nämnden för yttrande
senast den 18 november 2019.

Bakgrund

Jonas Larsson (SD) har väckt en motion om att begränsa trafik i en åter-
vändsgränd i Åsarp. Av motionen framgår följande.

" Motion för  att  begr änsa tr afik i åter vändsgr änd i Åsar p
Åsarps två vägar Eriksgatan och Prästängsgatan ligger så bra till i Åsarp att
många vill köra genom till Åsgatan, som leder till Vartofta och Falköping
utan att lyckas. Det tar plötsligt stopp! En gata bortanför Eriksgatan,
nämligen Ellis väg, finns en naturlig avfart.

Långtradare, traktorer, mopeder och husbilar är ett stort problem för de som
bor i dessa vägar. Sommaren är värst och det finns ingen skyltning för
genomkörning till dessa vägar.

Det bor många barn och djur vid dessa vägar. Ingen har möjlighet att stanna
när fordon kommer i upptill 50 km i timmen, som är den lagliga farten på
dessa vägar.

Mopederna kör över bondens åker och trivselskörning med traktor blir ett
problem när det upprepas ofta nog!

Invånarna i Åsarp vill också ha en trygg miljö runt sig och då vill de ha en
form av skyltning som signalerar till de som vill in på vägarna att det inte går
att köra genom till Vartofta.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

• Att: "Infart förbjuden" -skylt, med undantag om man ska till
fastigheterna, sätts upp vid infarten till Eriksgatan.

• Att: Skyltning om återvändsgränd företas vid Centrumsvägen vid
infarten till Eriksgatan snarast."

Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2019, § 60, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Paragrafen sk ickas t i l l
Tekniska nämnden

Justerarnas signaturer
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§ 118 Dnr 2019/00287 101

Begäran från Moderaterna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet om nyval av presidierna i nämnder
med mera

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

Kommunstyrelsen ändrar sitt beslut från den 5 juni 2019, § 101, rubricerat
"Begäran från Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet om nyval av presidium i nämnder m.m." till
följande förslag till kommunfullmäktige:

1 Uppdragen återkallas för presidiet i krisledningsnämnden från och
med den 1 september 2019.

2 Uppdragen återkallas för presidiet i barn- och utbildningsnämnden
från och med den 1 september 2019.

3 Uppdragen återkallas för presidiet i socialnämnden från och med den
1 september 2019.

4 Uppdragen återkallas för presidiet i tekniska nämnden från och med
den 1 september 2019.

5 Uppdragen återkallas för presidiet i valnämnden från och med den
1 september 2019.

6 Nyval ska genomföras av presidium för krisledningsnämnden.

7 Nyval ska genomföras av presidium för barn- och utbildnings-
nämnden.

8 Nyval ska genomföras av presidium för socialnämnden.

9 Nyval ska genomföras av presidium för tekniska nämnden.

10 Nyval ska genomföras av presidium för valnämnden.

Bakgrund

Med anledning av kommunstyrelsens beslut den 5 juni 2019, § 101, har
kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M) inkommit med följande
ordförandeförslag.

"Efter en begäran från Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fattade kommunstyrelsen den
5 juni 2019, § 101, beslut om att föreslå kommunfullmäktige att återkalla
uppdragen för presidierna i samtliga nämnder och förrätta nyval av
desamma.

Justerarnas signaturer , Protokollsutdraget bestyrks
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Efter beslutet i kommunstyrelsen har kommunfullmäktige den 24 juni 2019,
§ 61, utsett en ny ordförande i kommunstyrelsen varvid en vakans till
uppdraget som andre vice ordförande i kommunstyrelsen uppstått. Av den
anledningen föreslår undertecknad att beslutet om att återkalla uppdraget för
presidiet i kommunstyrelsen ska tas bort.

Därtill är bedömningen att det inte finns något lagligt stöd för att genomföra
nyval av presidierna i kompetens- och arbetslivsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samt de av Falköpings kommun valda
ledamöterna i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg, varvid dessa
ska strykas från förslaget.

Med motivering enligt ovan föreslår undertecknad att kommunstyrelsen
ändrar sitt beslut från den 5 juni 2019, § 101, och föreslår fullmäktige
återkalla uppdragen och genomföra nyval för presidierna i krislednings-
nämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden
och valnämnden.

Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande"

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer
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§ 119 Dnr 2019/00236 102

Återbesättande av uppdragen som ledamot och
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott efter
Dan Gabrielsson (S)

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen väljer Ingvor Bergman (S) till ledamot i kommun-
styrelsens arbetsutskott för tiden från och med den 15 augusti 2019 intill
det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod.

2 Kommunstyrelsen väljer Johanna Svensson (S) till ersättare i kommun-
styrelsens arbetsutskott för tiden från och med den 15 augusti 2019 intill
det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod.

3 Kommunstyrelsen väljer Adam Johansson (M) till ordförande i kommun-
styrelsens arbetsutskott för tiden från och med den 15 augusti 2019 intill
det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2019, § 56, att entlediga Dan
Gabrielsson (S) från uppdragen som ledamot och ordförande i kommun-
styrelsen från och med den 1 juni 2019. Som en följd av detta är uppdragen
som ledamot och ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott vakanta.

Yrkanden

Ingrid A. Jarlsson (M) yrkar att Adam Johansson (M) väljs till ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Niclas Hillestrand (S) yrkar att Ingvor Bergman (S), som idag är ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott, väljs till ledamot och att Johanna Svensson (S)
väljs till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på förslaget att välja Ingvor Bergman (S)
till ledamot och finner att kommunstyrelsen har valt Ingvor Bergman (S) till
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ordföranden ställer sedan proposition på förslaget att välja Johanna
Svensson (S) till ersättare och finner att kommunstyrelsen har valt Johanna
Svensson (S) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Justerarnas signaturer/i)t,„ Cii4-
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Ordföranden ställer slutligen proposition på förslaget att välja Adam
Johansson (M) till ordförande och finner att kommunstyrelsen har valt
Adam Johansson (M) till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Paragrafen sk ickas t i l l
Ingvor Bergman (S)
Johanna Svensson (S)
Adam Johansson (M)
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer
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§ 120 Dnr 2019/00001 101

Delegationsbeslut och anmälningsärenden

Kommunstyrelsens beslut

1 Nedanstående förteckningar över delegationsbeslut och anmälnings-
ärenden läggs till handlingarna.

Bakgrund

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger
någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar.
Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet,
ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kommunstyrelsens
delegationsbestämmelser.

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har
samma rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan kommunstyrelsen när
som helst återkalla delegationen.

Anmälan av delegat ionsbeslut

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens delegations-
bestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande
sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för kommun-
styrelsen i form av nedanstående förteckning.

Delegat ionsbeslut

Ordförandebeslut (§ 3)

Diar ienr Beslut Delegat

2017/375 Överklagande av förvaltningsrättens dom Kommunstyrelsens
över Bergsstatens ansökan om 1:e vice ordförande
undersökningstillstånd för olja och gas i
område Stenstorp nr 2

2019/285 Omfördelning av exploateringsbudget Kommunstyrelsens
och iordningställande av Fåraberget och 1:e vice ordförande
Brogärdet

2019/312 Fusion av Falköping NU och Falbygdens Kommunstyrelsens
Mat och Kultur 1:e vice ordförande
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Diar ienr Beslut Delegat

2019/346 Om överklagande av detaljplan för del av
Gamla Stan 2:26 inkommit i rätt tid

Kanslichef

Personalärenden — kommunledningsförvaltningen (§ 8)
Diar ienr Beslut Delegat

Anställningar  maj  2019

Marknadskoordinator Näringslivschef

Turistinformatör 3 st, visstidsanställning Turistchef

Administratör kansli/arkiv, vikariat Kanslichef

Ekonomiassistent, vikariat Ekonomichef

Anställningar  juni 2019

Inga anställningar

Anställningar  juli 2019

Energi- och klimatrådgivare Chef hållbar utveckling

Fastighetsärenden (§ 10)

Diar ienr Beslut Delegat

2019/263 Jordbruksarrende på fastigheten Stenstorp Mark- och
2:53 med flera exploateringsingenjör

2019/225 Ansökan om statliga bidrag till kalkning Kommunekolog
av Bergsjön

2019/322 Uppsägning av arrendeavtal om Mark- och
kombiterminal på Brogärdet, Dotorp 6:28 exploateringsansvarig

2019/323 Överenskommelser i gällande Mark- och
anläggningsarrende på del av Tåstorp 6:2 exploateringsingenjör

2019/329 Markupplåtelseavtal om optoledningar Mark- och
som belastar del av fastigheterna exploateringsingenjör
Kinneved 1:7, Lagestorp 1:4-5, Redberga
1:29-30

2018/331 Försäljning av del av Friggeråker 25:8 Mark- och
exploateringsansvarig

Justerarnas signaturer
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Diar ienr Beslut Delegat

2019/333 Lägenhetsarrende Gamla Stan 5:1 S:t Mark- och
Olofs kyrka om informationsskylt för exploateringsansvarig
pilgrimsleden

2019/332 Försäljning av industrimark på del av Mark- och
fastigheten Friggeråker 25:8 exploateringsingenjör

2019/336 Mark- och ledningskorsningsavtal för Mark- och
fastigheten Yllestad 15 :1 exploateringsingenjör

2019/331 Lägenhetsarrende på fastigheten Mark- och
Friggeråker 25:8 exploateringsingenjör

2019/340 Reservation av småhustomt Åkern 5 Mark- och
exploateringsingenjör

2019/339 Adressättning för fastigheten Freden 17 1:e mätningsingenjör

2019/341 Adressättning för fastigheten Lilla 1:e mätningsingenjör
Borgunda 4:16

2019/347 Reservation av småhustomt Ängen 2 Mark- och
exploateringsingenjör

2019/350 Uppsägning av jordbruksarrende och Mark- och
benefik nyttjanderätt på del av fastigheten exploateringsingenjör
Friggeråker 25:8 m.fl.

2019/351 Adressättning för fastigheten 1:e mätningsingenjör
Veterinären 2

Naturvårdsärenden (§11)

Diar ienr Beslut Delegat

2019/300 Samråd om planerat biotopsområde i Kommunekologen
Tidaholms kommun. Kommunekologen
har inga synpunkter

Justerarnas signaturer " --, Protokollsutdraget bestyrks
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Anmälningsärenden

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar som kan
vara av intresse för kommunstyrelsen.

Nr Är ende

1 Protokoll Miljösamverkan östra Skaraborg den 4 juni 2019

2 Protokoll från Miljösamverkan östra Skaraborg direktionen den 19 juni
2019

3 Protokoll från samordningsförbundet Östra Skaraborg den 18 juni 2019

Justerarnas signaturer
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Information från Skaraborgs kommunalförbund

Informat ion

Kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M) informerar om aktuella
frågor inom Skaraborgs kommunalförbund. På Skaraborgs kommunal-
förbunds kommande styrelsemöte den 13 september 2019 kommer bland
annat gymnasieutredningen att presenteras.
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