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Information om klagomåls- och synpunktshantering

Information

Kommunvägledare Yllka Idrizaj informerar om Falköpings kommuns arbete
med klagomåls- och synpunktshantering. På kommunens hemsida finns ett
webbaserat program där medborgarna kan lämna klagomål och synpunkter
på kommunens verksamheter. Yllka Idrizaj informerar om hur tjänste-
personer och förtroendevalda arbetar med att bemöta inkomna klagomål
och synpunkter.

Justerarnas signaturer 77— Protokollsutdraget bestyrks
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Information om dataskyddsförordningen GDPR samt
kommunrevisionens pågående granskning

Bakgrund

Informationssäkerhetssamordnare Jimmy Palmqvist informerar om
grunderna i dataskyddsförordningen GDPR, kommunstyrelsens ansvar som
personuppgiftsansvarig och det arbete som genomförs i Falköpings kommun
för att leva upp till den nya lagstiftningen.

Jimmy Palmqvist informerar även om att kommunrevisionen har påbörjat en
granskning av kommunens arbete med att leva upp till dataskydds-
förordningen.
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§ 124 Dnr 2019/00146 280

Information och statusrapport om pågående byggnads-
projekt samt övriga verksamhetsomflyttningar

Information

Fastighetschef Jan Aur&L informerar om följande pågående byggnadsprojekt.

• Mössebergsskolan

• Kinnarps förskola

• Vindängens skola

• Fridhem

• Trollets förskola

• Ranliden

• Platåskolan

• Åsarps förskola

• Urds förskola

Justerarnas signaturer „...- Protokollsutdraget bestyrks
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§ 125 Dnr 2019/00281 040

Budgetramförändring för informationssäkerhetsarbetet

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela

400 000 kronor för år 2019 från budgetramen för samhällsskydd mellersta
Skaraborg till kommunstyrelsens budgetram.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 163, om flerårsplan
för åren 2019-2021 och budget för år 2019. I enlighet med Falköpings kommuns
fastställda riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning och kommunallagen
ska eventuella förändringar av de av kommunfullmäktige fastställda budget-
ramarna lyftas till kommunfullmäktige för ett nytt budgetrambeslut.

Över för ing mellan budgetr amar  för  infor mationssäker hetsar betet
För samordning av kommunens arbete med informationssäkerhet finns en
tjänst som idag tillhör samhällsskydd mellersta Skaraborg. Då tjänsten ska
arbeta förvaltningsövergripande och göra det i nära samarbete med framför-
allt kansliavdelningen och IT -avdelningen föreslås tjänsten, uppdraget och
medel överflyttas till området hållbar kommunikation inom kommun-
ledningsförvaltningen. På det viset kan arbetet stärkas genom närmare och
naturligare samverkan.

Vid tjänsten inrättande anslogs 400 000 kronor för detta ändamål och det är
dessa medel som föreslås omfördelas till kommunstyrelsens budgetram för
år 2019.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg beslutade den 24 maj 2019,
§ 23, att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
flytta över 400 000 kronor till kommunstyrelsens budgetram för
informationssäkerhetsarbetet.

Förvaltn ingens bedömning
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att omfördela
400 000 kronor för år 2019 från budgetramen för samhällsskydd mellersta
Skaraborg till budgetramen för kommunstyrelsen.

Falköpings kommuns sammanlagda driftsresultat påverkas inte av den
föreslagna omfördelningen.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 5 juni 2019, har utarbetats av Edvin Ekholm,
chef för hållbar kommunikation. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
behandlat ärendet under § 75/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 126 Dnr 2019/00239 168

Risk- och sårbarhetsanalys för åren 2019-2022

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet om risk- och sårbarhetsanalys
för åren 2019-2022 till kommunledningsförvaltningen för att utreda
varför en planering av åtgärder vid händelse av störningar inom
livsmedelsförsörjningen inte är en del av risk- och sårbarhetsanalysen.

Bakgrund

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap (LEH) är
Sveriges kommuner ålagda att analysera vilka extraordinära händelser som
kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna
verksamheten. Vart fjärde år ska resultatet sammanställas i en risk- och
sårbarhetsanalys (RSA) och rapporteras till länsstyrelsen.

Ett syfte med risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska användas som
underlag vid planering och beslut om åtgärder för att minska sårbarheten i
verksamheten och stärka kommunens krishanteringsförmåga.

Säkerhetssamordnaren har i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen tagit fram ett
förslag till risk- och sårbarhetsanalys för perioden 2019-2022. Analysen
innehåller bland annat en beskrivning av kritiska beroenden, sårbarheter
samt förslag till åtgärder.

Risk- och sårbarhetsanalysen är framtagen i enlighet med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och
sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5 4 §).

Tjänsteutlåtandet, daterat den 3 juli 2019, har utarbetats av
säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 77/2019.
Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen antar den framtagna risk- och sårbarhetsanalysen för
åren 2019-2022.

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommun-
ledningsförvaltningen med följande motivering.

"Ärendet återremitteras med motiveringen att utreda varför en planering av
åtgärder vid händelse av störningar inom livsmedelsförsörjningen inte är en
del av Risk- och sårbarhetsanalysen."

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Adam Johanssons (M) yrkande om
återremiss respektive om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och
finner att kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.

Paragrafen skickas t i l l
Rebecca Bergelin, säkerhetssamordnare

Justerarnas signaturer
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§ 127 Dnr 2019/00269 171

Förlängd giltighetstid för handlingsprogram enligt
lagen om skydd mot olyckor

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga giltighets-
tiden för handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor till
och med den 31 december 2020.

Bakgrund

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun anta ett
handlingsprogram, dels för räddningstjänst och dels för förebyggande
verksamhet för skydd mot olyckor som kan leda till en räddningsinsats.
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) har valt att ange
dessa handlingsprogram i ett och samma dokument, handlingsprogram om
skydd mot olyckor för Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms
kommuner för åren 2018-2019.

Handlingsprogrammet är antaget av respektive kommunfullmäktige i
Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner. Kommunfull-
mäktige i Falköpings kommun att antog handlingsprogrammet den 26 mars
2018, § 54.

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg har den 24 maj 2019, § 24,
beslutat att föreslå respektive medlemskommuns fullmäktige att förlänga
giltighetstiden för programmet till och med den 31 december 2020.
Nämnden framför följande.

Under år 2018 presenterades en räddningstjänstutredning med förslag om en
reformering av lagen om skydd mot olyckor (LSO). Ett av förslagen var att
staten ska ge ut föreskrifter om vad handlingsprogrammet måste innehålla
och hur strukturen ska se ut. Syftet är att programmen ska vara mer lika över
landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ges bemyndigande
att ge ut föreskriften. Den nya lagstiftningen beräknas träda i kraft under år
2020 och presenteras under år 2019.

Förvaltn ingens bedömning

Huvudskälet till att programmet föreslås förlängas är enligt förvaltningen för
samhällsskydd mellersta Skaraborg att den nya lagstiftningen behöver
inväntas. Förvaltningen har även framfört att länsstyrelsen inte haft några
synpunkter på en förlängning av programmet.

Justerarnas signaturer
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige förlänger
giltighetstiden till och med den 31 december 2020 för handlingsprogrammet
enligt lagen om skydd mot olyckor.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 31 juli 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 78/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer —- •,.------ Protokollsutdraget bestyrks
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§ 128 Dnr 2019/00150 805

Ändring av riktlinje för föreningsbidrag

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ändring av riktlinje för
föreningsbidrag.

2 Ändringen ska gälla från och med den 1 oktober 2019.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 26 mars 2019, § 18, att godkänna
framtaget förslag till ändring av riktlinjer för föreningsbidrag och att över-
lämna detta till kommunstyrelsen för beslut. Av bakgrunden till kultur- och
fritidsnämndens beslut framgår att kultur- och fritidsförvaltningen har upp-
märksammat att ett antal ändringar behöver göras i kommunens riktlinjer för
föreningsbidrag.

I huvudsak innebär förslaget att följande ändringar görs i det avsnitt av
riktlinjen som berör kultur- och fritidsnämnden.

• Bidragsformerna "kulturarrangemang" och "särskilda insatser" tas
bort.

• Det införs en ny bidragsform benämnd "Natur och miljö". Denna
bidragsform riktar sig mot föreningar med verksamhet inom
områdena natur och miljö. Kultur- och fritidsnämnden bedömer
utifrån den nyligen antagna friluftsplanen att dessa föreningar har en
koppling till ett aktivt friluftsliv för alla och därför ska kunna erhålla
stöd för sin verksamhet.

• Bidragsformen "Större evenemangsbidrag" ändrar namn till
"Evenemangsbidrag". Både syfte, villkor för bidrag, hur föreningen
söker bidrag och redovisning förändras för detta bidrag.

Därutöver innebär förslaget att mindre språkliga ändringar i inledningen av
riktlinjen görs.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunfullmäktige antog den 30 maj 2016 en policy för föreningsbidrag.
Av policyn framgår att kommunstyrelsen beslutar om kommunövergripande
riktlinjer för föreningsbidrag utifrån policyn efter samråd med berörda
nämnder. I dagsläget är endast kommunstyrelsen och kultur- och fritids-
nämnden berörda av riktlinjerna då det endast är dessa tillsammans med
tekniska nämnden som lämnar bidrag. Tekniska nämnden lämnar dock
endast bidrag för viss infrastruktur och omfattas därför inte av de framtagna
riktlinjerna.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunledningsförvaltningen ställer sig i huvudsak bakom kultur- och
fritidsnämndens förslag utifrån att det är nämnden själv som bäst känner sin
verksamhet och vilka bidragsformer som ska finnas. Kommunlednings-
förvaltningen har dock föreslagit några mindre språkliga justeringar av
kultur- och fritidsnämndens förslag. Dessa justeringar har dels gjorts i
inledningen och dels under rubriken "Hur föreningen söker bidrag" i punkten
4.3.14. Dessa förslag innebär inte någon ändring i sak. Därutöver föreslår
kommunledningsförvaltningen att det under punkten 4.1.3 förtydligas att när
det gäller handläggningen av evenemangsbeslut så fattas beslut av nämnden.

Kommunledningsförvaltningen har inte uppmärksammat något behov av att
göra ändringar i det avsnitt som endast berör kommunstyrelsen.

Finansier ing

Bidragen lämnas utifrån den budget som respektive nämnd avsatt för bidrag.
Riktlinjerna påverkar inte hur stor budget som avsätts.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 25 juni 2019, har utarbetats av kommunjurist
Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 79/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kultur- och fritidsnämnden
Torbjörn Lindgren, avdelningschef fritid
Karin Hermansson, kulturstrateg
Susanne Beijbom, ekonom
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Sara Cronholm, kommunjurist

Justerarnas signaturer
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§ 129 Dnr 2019/00310 805

Avtal om verksamhetsstöd med stiftelsen Ållebergs
Segelflygmuseum och Falköpings kommun

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om verksamhetsstöd med
stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum vilket innebär en utbetalning av
verksamhetsstöd om 80 000 kronor år 2019 och 80 000 kronor år 2020.

2 Finansiering sker ur kommunstyrelsens budget för bidragsgivning för
år 2019 respektive år 2020.

3 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum under avtalstiden
fortsatt utreda hur ett framtida samarbete skulle kunna utformas.

Bakgrund

Ållebergs Segelflygmuseum drivs av stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum.
Stiftelsen grundades år 1984 av Falköpings kommun och Kungliga Svenska
Aeroklubben. Stiftelsen har tidigare fått kommunstrategiskt bidrag från
Falköpings kommun.

På grund av att stiftelsen inte passar in i strukturen för kommunstyrelsens
riktlinjer för föreningsbidrag har ett avtal skrivits mellan parterna.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 augusti 2018, § 125, att för avtals-
perioden 1 september 2018 till och med den 31 augusti 2019 lämna ett
verksamhetsstöd om 80 000 kronor. Verksamhetsstödet betalades ut till
stiftelsen den 15 september 2018.

Stiftelsen kan inte driva segelflygmuAet utan medel från Falköpings
kommun då stiftelsens egna intäkter inte är tillräckliga. De största
utgiftsposterna är lokalhyra, reparation och underhåll, samt kostnader för
museivärdar.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att ett nytt avtal tecknas med
stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum avseende verksamhetsstöd år 2019
och år 2020. Under förlängningstiden behöver det fortsatt utredas hur ett
framtida samarbete mellan Falköpings kommun och stiftelsen Ållebergs
Segelflygmuseum ska se ut.

Kommunledningsförvaltningen uppmärksammade vid framtagande av
avtalet år 2018 att det i stiftelsens stadgar framgår att "stiftelsens verksamhet
bör i ett fortvarighetstillstånd vara självbärande och utan vinstintresse".
Förvaltningen anser fortsatt att stiftelsens styrelse ska undersöka huruvida

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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denna bestämmelse begränsar stiftelsens möjlighet att ta emot bidrag eller
erhålla verksamhetsstöd.

Finansier ing

Finansiering av verksamhetsstödet för år 2019 sker ur kommunstyrelsens
budget för bidragsgivning för år 2019. Kommunledningsförvaltningen
uppmärksammar att verksamhetsstödet för år 2020 behöver hanteras i
budgetarbetet för år 2020.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 30 juli 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 80/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Roger Lundberg, ordförande för stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum
Susanne Beijbom, ekonom
Linda Karelid, kanslichef

Justerarnas signaturer

ig - - - - -

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 130 Dnr 2019/00081 299

Avyttring av byggnad på fastigheten Trym 22,
Vasagatan 35

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att riva byggnad på fastigheten Trym 22,
med adress Vasagatan 35, till en beräknad kostnad om 300 000 kronor.
Kostnaden för rivningen finansieras med medel ur kommunstyrelsens
investeringsmedel för exploatering år 2019.

2 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående åtgärd
till fastighetschefen.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 18 februari 2019, § 16, att överlämna
byggnaden på Vasagatan 35 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.

Förvaltn ingens bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte finns något kommunalt
verksamhetsbehov av byggnaden och att den är i ett undermåligt skick varför
byggnaden bör rivas.

Byggnaden är belägen på den kommunägda fastigheten Trym 22. Det finns
en gällande detaljplan för området antagen den 21 november 1989.

Fastigheten ingår i den långsiktiga planeringen för kvarteret Trym.
Fastigheten bör inte säljas så länge nuvarande detaljplan gäller.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunledningsförvaltningens bedömning är därför att byggnaden bör
rivas.

Finansier ing

Enligt uppgift från tekniska nämnden uppgår kostnader för rivning av
byggnaden till cirka 300 000 kronor. Rivningarna föreslås finansieras med
medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering år 2019.

Drift- och kapitalkostnader för byggnaden uppgår till cirka 100 000 kronor
per år. Tekniska nämndens kostnader minskar med motsvarande summa.

Byggnaden har ett uppskattat restvärde på 0 kronor.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 augusti 2019, har utarbetats av mark- och
exploateringsansvarig Alexander Järkeborn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 81/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Jan Aurffi, fastighetschef
Erna Pezic, stadsbyggnadschef
Susanne Beijbom, ekonom
Tina Gustavsson, ekonom
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
( 7
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§ 131 Dnr 2019/00152 299

Avyttring av Yllestad skola, del av Yllestads Prästbol 3:2

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga ut Yllestad skola med anslutande
tomtmark till försäljning.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 21 januari 2019, § 6, att överlämna
byggnaden Yllestads skola 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 Yllestads skola efter hösten 2019 och har för avsikt att avyttra
skolbyggnaden.

Förvaltn ingens bedömning

Fastigheten Yllestads Prästbol 3:2 ligger utanför detaljplanelagt område.
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser, dessa hindrar inte en
alternativ användning av byggnaden. Byggnaden lämpar sig således för
försäljning.

Avstyckning från fastigheten Yllestads Prästbol 3:2 sker i samband med
försäljning.

Mot bakgrund av tekniska nämndens tidigare fattade beslut samt det ovan
anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen
beslutar att lägga ut Yllestads skola till försäljning.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Finansier ing

Drift- och kapitalkostnad uppgår till cirka 400 000 kronor per år. Skolan har
ett bokfört restvärde om cirka 1 787 000 kronor. Intäkten förväntas överstiga
kostnaderna i samband med försäljning.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 augusti 2019, har utarbetats av mark- och
exploateringsansvarig Alexander Järkeborn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 82/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Jan Aurål, fastighetschef
Stig Säll, VA -chef
Erna Pezic, stadsbyggnadschef
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

r
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§ 132 Dnr 2019/00208 253

Avyttring av vandrarhemmet Mösseberg

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga ut Vandrarhemmet Mösseberg med
tillhörande tomtmark till försäljning.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 23 april 2019, § 48, att överlämna objektet
Vandrarhemmet Mösseberg 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.

Förvaltn ingens bedömning

Att bedriva vandrarhem ligger utanför den kommunala verksamheten varför
det är kommunledningsförvaltningens bedömning att objektet bör avyttras.

Vandrarhemmet Mösseberg ligger inom stadsplan Mösseberg 1686-P58 från
år 1984, vilken medger hotell och vandrarhem.

Avstyckning från fastigheten Mösseberg 49:10 sker i samband med
försäljning.

Finansier ing

Drift- och kapitalkostnad uppgår till cirka 206 000 kronor per år. Vandrar-
hemmet har ett bokfört värde om 240 660 kronor. Intäkten förväntas över-
stiga kostnaderna i samband med försäljning.

Justerarnas si naturer Protokollsutdraget bestyrksi__
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 15 juli 2019, har utarbetats av mark- och
explo ateringsansvari g Alexander J ärkeb orn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 83/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Jan Aur&I, fastighetschef
Erna Pezic, stadsbyggnadschef
Susanne Beijbom, ekonom
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
/
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§ 133 Dnr 2019/00247 294

Avyttring av byggnad på del av fastigheten
Mösseberg 50:25, Nils Erikssonsgatan 13

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att riva byggnaderna på fastigheten Mösseberg
50:25, med adress Nils Erikssonsgatan 13, till en beräknad kostnad om
300 000 kronor. Rivningen finansieras med medel ur kommunstyrelsens
investeringsmedel för exploatering år 2020. Inga åtgärder får påbörjas
innan beslut meddelats angående ansökan om statlig medfinansiering för
kollektivtrafikåtgärder.

2 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående åtgärd
till fastighetschefen.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 14 maj 2019, § 61, att överlämna bygg-
naderna på fastigheten Mösseberg 50:25, med adress Nils Erikssonsgatan 13,
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 på del av fastigheten Mösseberg 50:25.

Fastigheten inköptes ursprungligen för att möjliggöra för parkeringsyta.

Förvaltn ingens bedömning

Fastigheten består av två byggnader varav det ena är ett uthus och det andra
är en bostadsbyggnad. Bostadsbyggnaden är i närtid behov av omfattande
renoveringar, vilka uppskattas till en kostnad om 650 000 kronor.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Bostadsbyggnaden består av tre lägenheter där två är uthyrda. Hyresgästerna
är inte uppsagda. För att kunna påbörja arbetet med uppsägning av hyres-
gäster krävs ett beslut om vad som ska ske med byggnaderna.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att byggnaderna bör rivas för
att möjliggöra för ytterligare parkeringsyta, vilket är det som fastigheten
ursprungligen köptes för.

Finansier ing

Enligt uppgift från tekniska nämnden uppskattas kostnaderna för rivning av
byggnaderna till 300 000 kronor.

Byggnaderna har ett bokfört värde om 400 000 kronor. Rivning av bygg-
naderna påverkar Falköpings kommuns resultat negativt med motsvarande
belopp det år då byggnaderna rivs.

Drift- och kapitalkostnader uppgår till 132 000 kronor per år.

Det finns möjlighet att ansöka hos om statlig medfinansiering för kollektiv-
trafikåtgärder för att anlägga ytterligare parkeringsyta. Bidraget som kan
sökas är 50 procent av kostnaden för rivning och iordningställande av
parkering samt 9 procent av projektering och andra administrativa kostnader.
Ansökan planeras att göras i april 2020. Beslut om bidrag beviljas eller inte
meddelas i juni 2020. Inga åtgärder får påbörjas innan beslut meddelats.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 9 juli 2019, har utarbetats av mark- och
exploateringsansvarig Alexander Järkeborn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 84/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Jan Aur6i, fastighetschef
Fredrik Johansson, gatuchef
Th&ese Broman, trafikingenjör
Erna Pezic, stadsbyggnadschef
Susanne Beijbom, ekonom
Tina Gustavsson, ekonom
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig

Justerarnas signaturer

/ 4
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§ 134 Dnr 2019/00324 299

Avyttring av Östra Tunhems kyrka, Tunhem 8:6

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet om avyttring av Östra Tunhems
kyrka till kommunledningsförvaltningen, då det har framkommit ny
information i ärendet som kan påverka handläggningen och förvaltningen
behöver utreda förutsättningarna för att utfärda gåvobrev.

Bakgrund

Fastigheten Falköping Tunhem 8:6 omfattades av en avsöndring år 1896.
Fastigheten som består av kyrkogård med kyrkobyggnad avsöndrades från
Storegården Tunhem i Östra Tunhems socken, lantmäteriets akt nummer
16-ÖTU-AVS4.

Svenska kyrkan uppdaterar sitt fastighetsregister och har uppmärksammat att
de inte har lagfart för aktuell fastighet.

Falköpings kommun står som lagfaren ägare till fastigheten. Falköpings
kommun har aldrig varit involverad i fastigheten. Fastigheten är taxerad med
typkoden 827 som är en specialenhet, ecklesiastikbyggnad. Fastigheten har
hos Falköpings kommun inget bokfört värde.

För att församlingen ska kunna erhålla lagfart, såsom det avsågs vid
avsöndringen, krävs att ett gåvobrev upprättas.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 15 juli 2019, har utarbetats av mark- och
exploateringsansvarig Alexander Järkeborn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 85/2019.
Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsens skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
gåvobrev gällande fastigheten Falköping Tunhem 8:6.

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommun-
ledningsförvaltningen med följande motivering.

"Jag yrkar att ärendet om avyttring av Östra Tunhems kyrka återremitteras
till kommunledningsförvaltningen då det har framkommit ny information i
ärendet som kan påverka handläggningen och förvaltningen behöver utreda
förutsättningarna för att utfärda gåvobrev."

Justerarnas signaturer
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Adam Johanssons (M) yrkande om
återremiss respektive om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och
finner att kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.

Paragrafen sk ickas t i l l
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig

Justerarnas signaturer

/ -

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 135 Dnr 2019/00320 253

Markanvisningsavtal med Götenehus AB för del av
Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2A del 2

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
markanvisningsavtal — del av Tåstorp 7:7 med Götenehus AB.

Bakgrund

Byggnadsnämnden beslutade den 20 februari 2018, § 148, att ge stads-
byggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för
del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2A del 2. Detaljplanen antogs av
byggnadsnämnden den 20 mars 2019, § 40.

I samband med framtagandet av planen genomfördes en intresseförfrågan.
Efter utvärdering av de inkomna förslagen så var det Götenehus AB som fick
möjlighet att vara med i utformningen av detaljplanen och erbjudas mark-
anvisning. Beslut togs av kommunstyrelsens den 10 januari 2018, § 14.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt markanvisningsavtalet medges exploatören option på tre delområden
inom Fåraberget etapp 2A del 2. Exploatören ska under avtalets giltighetstid
marknadsföra området i syfte att uppnå tillräcklig täckningsgrad för att
kunna starta projektet. Avtalet villkoras med att kommunfullmäktige i
Falköpings kommun godkänner avtalet senast den 31 oktober 2019 och att
beslutet vinner laga kraft.

Optionen gäller till och med den 31 maj 2020. Villkoren för köpet ska
regleras i ett separat marköverlåtelseavtal som ska tecknas inom optionens
giltighetstid. Områdena 1-3 kan förvärvas gemensamt eller var för sig.

Köpeskillingen för områdena är följande.

• Område 1: 1 000 000 kronor

• Område 2: 2 000 000 kronor

• Område 3: 1 600 000 kronor

Mot bakgrund av de tidigare fattade besluten som har redogjorts för i
bakgrundstexten samt det ovan anförda föreslår kommunlednings-
förvaltningen att kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtal
— del av Tåstorp 7:7 med Götenehus AB.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 8 juli 2019, har utarbetats av mark- och
exploateringsansvarig Alexander Järkeborn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 86/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer/fr _
Protokollsutdraget bestyrks
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§136 Dnr 2019/00251 106

Ändring av kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborgs förbundsordning gällande arvode till vice
ordförande

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av
förbundsordning för kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborg.

2 Ändringen gäller från och med den 1 januari 2020.

Bakgrund

Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
beslutade den 20 maj 2019, § 12, att föreslå medlemskommunerna att anta ny
förbundsordning för kommunalförbundet. Förslaget till ny förbundsordning
innebär en ändring av § 6 och innebär att direktionen från och med den
1 januari 2020 ska få fastställa ett fast arvode för både ordförande och vice
ordförande. Enligt nuvarande förbundsordning fastställer direktionen ett fast
arvode endast för ordförande och övriga ledamöter erhåller ersättning i enlighet
med de bestämmelser som tillämpas av Skövde kommun. Anledningen till
förslaget är att den nuvarande ersättningen till vice ordförande inte bedöms
motsvara den arbetsinsats som uppdraget kräver. Sedan bildandet år 2000 har
kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg ökat från tre till nio
medlemskommuner. Behovet och omfattningen av politiska ställnings-
taganden och beredningar har ökat med förbundets storlek och inriktning.

Förvaltn ingens bedömning

Av 9 kap. 6 § kommunallagen punkten 18 framgår att förbundsordningen ska
ange ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och
ersättarna i den beslutade församlingen. Utöver vad som framgår av denna
bestämmelse har medlemskommunema själva möjlighet att reglera frågor i
förbundsordningen.

Mot bakgrund av direktionens förslag föreslår kommunlednings-
förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborg. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2020.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 25 juni 2019, har utarbetats av kommunjurist
Sara Cronholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet
under § 87/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer
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§ 137 Dnr 2019/00391 003

Ändring av instruktion för kommunstyrelsens utskott
för social hållbarhet

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen godkänner förslag till ändring av instruktion för
kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet.

2 Ändringen gäller från och med den 18 september 2019 och införs i
kommunal författningssamling KFS 2019:13.

Bakgrund

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutade den 12 juni 2019,
§ 11, om arbetssätt och former för utskottet. Där anges bland annat att
"Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet ska utifrån ett helhets-
perspektiv jobba strategiskt och långsiktigt med frågor som rör social
hållbarhet."

För att ha förutsättningar för helhetsperspektiv och strategiskt arbete är det
viktigt att samtliga nämnders ordförande deltar i utskottets arbete. Utskottets
koppling till nämnderna är också viktig för att kunna driva rätt frågor, på rätt
sätt, i rätt instans.

Instruktionen för kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet, KFS
2019:13, föreslås kompletteras under § 4 "Sammansättning" med följande
stycke.

"Nämndordförande som inte är ordinarie ledamot i utskottet ska ges närvaro-
och yttranderätt, men inte rösträtt."

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är en förutsättning för
utskottets arbete med social hållbarhet att samtliga nämnders ordförande är
delaktiga i arbetet. Därför bör de nämndordföranden som inte är ordinarie
ledamöter ges närvaro- och yttranderätt vid utskottets möten.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 28 augusti 2019, har utarbetats av Edvin
Ekholm, chef för hållbar kommunikation.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte behandlat ärendet.

Paragrafen skickas t i l l
Ordförandena i nämnderna
Ida Kyrkander, chef för hållbar utveckling
Edvin Ekholm, chef för hållbar kommunikation
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 138 Dnr 2019/00343 291

Remittering av motion från Per Magnusson (SD) om
att genomföra en folkomröstning om den planerade
byggnationen av en ny högstadieskola i Falköping

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen om att genomföra en folk-
omröstning om den planerade byggnationen av en ny högstadieskola
i Falköping bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott. Motionen
behandlas preliminärt vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
i januari 2020.

Bakgrund

Per Magnusson (SD) har väckt en motion om att genomföra en folk-
omröstning om den planerade byggnationen av en ny högstadieskola i
Falköping. Av motionen framgår följande.

"Sverigedemokraterna i Falköpings kommun har ingenting emot att det
byggs en ny skola i kommunen. Men inte denna gigantiska skola som
föreslagits och inte på denna plats

Sverige demokraterna tror inte på att vi skall bygga en skola för budgeterat
belopp på över 400 miljoner när vi inte har dessa pengar. Sverigedemo-
kraterna tror inte på att transportera elever från när o fjärran i ur och skur till
en skola mitt i centrum när det redan finns väl fungerande högstadium i både
Vartofta och Kinnarp.

Vi tror på mindre skolor där lärare känner sina elever och föräldrarna. Detta
skapar ordning och trygghet. Det är lättare att upptäcka elever som mobbas
eller mobbar och då kan man ingripa snabbare och förhindra psykiskt
lidande och otrivsel. Bygg ut nuvarande skolor i stället och bygg en mindre
skola i Falköpings tätort

Vi tror inte att det är kommuninvånarnas vilja att bygga denna gigantiska
skola. Vi har talat med massor med medborgare och inte hittat någon som är
för detta monsterbygge. Vi anser att detta beslut om att bygga skolan inte är
förankrat bland medborgarna.

• Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på en
folkomröstning i kommunen angående byggandet av Platå skolan."

Justerarnas signaturer dien.iddrie, Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2019, § 73, att remittera
motionen om att genomföra en folkomröstning om den planerade
byggnationen av en ny högstadieskola i Falköping till kommunstyrelsen för
yttrande.

Paragrafen skickas t i l l
Katarina Andersson, kommundirektör
Linda Karelid, kanslichef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
..,
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§ 139 Dnr 2019/00236 102

Återbesättande av uppdragen som ledamot och förste
vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för social
hållbarhet efter Dan Gabrielsson (S)

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen väljer Fredy Neiiman (S) till ledamot i kommunstyrelsens
utskott för social hållbarhet för tiden från och med den 17 september 2019
intill det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa
mandatperiod.

2 Kommunstyrelsen väljer Adam Johansson (M) till förste vice ordförande i
kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet för tiden från och med den
17 september 2019 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första
sammanträde nästa mandatperiod.

3 Kommunstyrelsen väljer Ingvor Bergman (S) till andre vice ordförande i
kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet för tiden från och med den
17 september 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 förste vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för
social hållbarhet vakanta.

Yrkanden

Ingvor Bergman (S) yrkar att Fredy Netiman (S) väljs till ledamot i
kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet.

Karola Svensson (C) yrkar att Adam Johansson (M) väljs till förste vice
ordförande i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet.

Johanna Svensson (S) yrkar att Ingvor Bergman (S) väljs till andre vice
ordförande i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Ingvor Bergmans (S) yrkande och
finner att kommunstyrelsen har valt Fredy Neilman (S) till ledamot i
kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet.

Justerarnas signaturer / ' Protokollsutdraget bestyrks
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Ordföranden ställer sedan proposition på Karola Svenssons (C) yrkande och
finner att kommunstyrelsen har valt Adam Johansson (M) till förste vice
ordförande i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet.

Ordföranden ställer slutligen proposition på Johanna Svenssons (S) yrkande
och finner att kommunstyrelsen har valt Ingvor Bergman (S) till andre vice
ordförande i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet.

Paragrafen skickas t i l l
Fredy Neilman (S)
Adam Johansson (M)
Ingvor Bergman (S)
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 140 Dnr 2019/00284 023

Återbesättande av uppdragen som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott samt ersättare i
kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet efter
Hans Johansson (C)

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen väljer Vanja Wallemyr (C) till ersättare i kommun-
styrelsens arbetsutskott för tiden från och med den 17 september 2019
intill det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa
mandatperiod.

2 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget som ersättare i kommun-
styrelsens utskott för social hållbarhet lämnas vakant från och med den
17 september 2019.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2019, § 92, att entlediga Hans
Johansson (C) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen från och med
den 1 september 2019. Som en följd av detta är uppdragen som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott samt ersättare i kommunstyrelsens utskott
för social hållbarhet vakanta.

Yrkanden

Karola Svensson (C) yrkar att Vanja Wallemyr (C) väljs till ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott samt att uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet lämnas vakant.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Karola Svenssons (C) yrkande om
att välja Vanja Wallemyr (C) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt förslaget.

Ordföranden ställer sedan proposition på Karola Svenssons (C) yrkande om
att uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet
lämnas vakant och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt förslaget.

Paragrafen skickas t i l l
Vanja Wallemyr (C)
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
_,...,....,
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§ 141 Dnr 2019/00399 101

Begäran om nyval av kommunstyrelsens
representanter i kommunala pensionärsrådet och
i rådet för funktionshinderfrågor

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att uppdragen återkallas för kommun-
styrelsens representanter i kommunala pensionärsrådet från och med
den 17 september 2019.

2 Kommunstyrelsen beslutar att uppdragen återkallas för kommun-
styrelsens representanter i rådet för funktionshinderfrågor från och
med den 17 september 2019.

3 Kommunstyrelsen beslutar att nyval ska genomföras av kommun-
styrelsens representanter i kommunala pensionärsrådet.

4 Kommunstyrelsen beslutar att nyval ska genomföras av kommun-
styrelsens representanter i rådet för funktionshinderfrågor.

Bakgrund

Kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M) lämnar följande
ordförandeförslag.

"Kommunfullmäktige fattade den 24 juni 2019 beslut om att tillsätta en ny
ordförande i kommunstyrelsen och den 26 augusti 2019 beslut om att tillsätta
en ny 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut behöver kommunstyrelsens
representanter i kommunala pensionärsrådet respektive rådet för funktions-
hinderfrågor ändras och därför föreslår undertecknad att kommunstyrelsen
beslutar att återkalla ovan nämnda uppdrag och genomföra nyval av
desamma.

Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande"

Paragrafen sk ickas t i l l
Dan Gabrielsson (S)
Ingrid A. Jarlsson (M)
Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Kommunala pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer
,.------14,

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 142 Dnr 2019/00401 102

Nyval av kommunstyrelsens representanter i
kommunala pensionärsrådet

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen väljer Adam Johansson (M) till ledamot i kommunala
pensionärsrådet för tiden från och med den 17 september 2019 till och
med den 31 december 2022.

2 Kommunstyrelsen väljer Ingvor Bergman (S) till ersättare i kommunala
pensionärsrådet för tiden från och med den 17 september 2019 till och
med den 31 december 2022.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019, § 141, att återkalla
uppdragen för kommunstyrelsens representanter i kommunala pensionärs-
rådet samt att genomföra nyval med anledning av att kommunfullmäktige
har valt en ny ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Yrkanden

Karola Svensson (C) yrkar att Adam Johansson (M) väljs till ledamot i
kommunala pensionärsrådet.

Johanna Svensson (S) yrkar att Ingvor Bergman (S) väljs ersättare i
kommunala pensionärsrådet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Karola Svenssons (C) yrkande och
finner att kommunstyrelsen har valt Adam Johansson (M) till ledamot i
kommunala pensionärsrådet.

Ordföranden ställer sedan proposition på Johanna Svenssons (S) yrkande och
finner att kommunstyrelsen har valt Ingvor Bergman (S) till ersättare i
kommunala pensionärsrådet.

Paragrafen skickas t i l l
Adam Johansson (M)
Ingvor Bergman (S)
Kommunala pensionärsrådet
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 143 Dnr 2019/00402 102

Nyval av kommunstyrelsens representanter i rådet för
funktionshinderfrågor

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen väljer Karola Svensson (C) till ledamot i rådet för
funktionshinderfrågor för tiden från och med den 17 september 2019 till
och med den 31 december 2022.

2 Kommunstyrelsen väljer Ingvor Bergman (S) till ersättare i rådet för
funktionshinderfrågor för tiden från och med den 17 september 2019 till
och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019, § 141, att återkalla
uppdragen för kommunstyrelsens representanter i rådet för funktionshinder-
frågor samt att genomföra nyval med anledning av att kommunfullmäktige
har valt en ny ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar att Karola Svensson (C) väljs till ledamot i rådet
för funktionshinderfrågor.

Johanna Svensson (S) yrkar att Ingvor Bergman (S) väljs till ersättare i rådet
för funktionshinderfrågor.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Adam Johanssons (M) yrkande och
finner att kommunstyrelsen har valt Karola Svensson (C) till ledamot i rådet
för funktionshinderfrågor.

Ordföranden ställer sedan proposition på Johanna Svenssons (S) yrkande och
finner att kommunstyrelsen har valt Ingvor Bergman (S) till ersättare i rådet
för funktionshinderfrågor.

Paragrafen sk ickas t i l l
Karola Svensson (C)
Ingvor Bergman (S)
Rådet för funktionshinderfrågor
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer

. k I /

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 144 Dnr 2019/00400 101

Val till styrelsen för Sweden Emilia Romagna Network,
SERN

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen väljer Adam Johansson (M) till ledamot i styrelsen för
Sweden Emilia Romagna Network, SERN, för tiden från och med den
17 september 2019 intill dess att en ny styrelse väljs vid årsmötet år 2021.

2 Kommunstyrelsen väljer Karola Svensson (C) till ersättare i styrelsen för
Sweden Emilia Romagna Network, SERN, för tiden från och med den
17 september 2019 intill dess att en ny styrelse väljs vid årsmötet år 2021.

Yrkanden

Karola Svensson (C) yrkar att Adam Johansson (M) väljs till ledamot i
styrelsen för Sweden Emilia Romagna Network.

Adam Johansson (M) yrkar att Karola Svensson (C) väljs till ersättare i
styrelsen för Sweden Emilia Romagna Network.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Karola Svenssons (C) yrkande och
finner att kommunstyrelsen har valt Adam Johansson (M) till ledamot i
styrelsen för Sweden Emilia Romagna Network.

Ordföranden ställer sedan proposition på Adam Johanssons (M) yrkande och
finner att kommunstyrelsen har valt Karola Svensson (C) till ersättare i
styrelsen för Sweden Emilia Romagna Network.

Paragrafen skickas t i l l
Adam Johansson (M)
Karola Svensson (C)
Ida Kyrkander, chef för hållbar utveckling, för vidarebefordran till SERN
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer
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§ 145 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

Personalärenden — kommunövergripande (§ 7)
Diar ienr Beslut Delegat

Inga anställningar i augusti 2019

Ekonomiska ärenden (§ 9)

Diar ienr Beslut Delegat

2019/321 Utseende av beslutsattestanter och Ekonomichef
behörighetsattestanter inom
kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

1 1
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Diar ienr Beslut Delegat

2019/355 Beslut om servitut på Timmerstapeln 1 Mark- och
till förmån för Friggeråker 25:8 m.fl. exploateringsansvarig

2019/157 Upplåtelse av benefik nyttjanderätt på del Mark- och
av Friggeråker 25:8 exploateringsansvarig

2019/331 Försäljning av del av Friggeråker 24:9 till Mark- och
Jula Logistics AB exploateringsansvarig

2019/356 Beslut om servitut på Friggeråker 25:8 Mark- och
till förmån Timmerstapeln 1 exploateringsingenjör

2019/62 Försäljning av småhustomt Zirkonen 2 Mark- och
exploateringsingenjör

2019/361 Adressättning för fastigheten Vårkumla 1:e mätningsingenjör
2:3

2019/360 Försäljning av småhustomt Tigerögat 1 Mark- och
exploateringsingenjör

2018/316 Reservation av småhustomt Örnen 2 Mark- och
exploateringsingenjör

2019/384 Adressättning för fastigheten Öjelunda 1:e mätningsingenjör
7:8

2019/390 Anläggningsarrende på Fredriksberg 1:8 Mark- och
(Tennishallen) exploateringsansvarig

2019/395 Avtal om jakträtt på Friggeråker 24:9 Mark- och
exploateringsingenj ör

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 146 Dnr 2019/00419 023

Entledigande av Ingrid A. Jansson (M) från uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen entledigar Ingrid A. Jansson (M) från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den
17 september 2019.

2 Kommunstyrelsen väljer Annika Carp (L) till ersättare i kommun-
styrelsens arbetsutskott för tiden från och med den 17 september 2019
intill det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa
mandatperiod.

Bakgrund

Ingrid A. Jarlsson (M) har i en skrivelse avsagt sig från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar att Annika Carp (L) väljs till ersättare i kommun-
styrelsens arbetsutskott.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Adam Johanssons (M) yrkande och finner
att kommunstyrelsen har valt Annika Carp (L) till ersättare i kommun-
styrelsens arbetsutskott.

Paragrafen sk ickas t i l l
Ingrid A. Jansson (M)
Annika Carp (L)
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer /II") Protokollsutdraget bestyrks
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