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§ 147 Dnr 2019/00119 100

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) och
Johanna Johansson (SD) om att införa ett lokalt förbud
mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings
kommun

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om
att införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i
Falköpings kommun.

Reservat ion

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

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019, § 15, att remittera Milada
Wurms (SD) och Johanna Johanssons (SD) motion om att införa ett lokalt
förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun. I
motionen föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta
följande.

• Att snarast införa ett tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna mot
passiv insamling av pengar (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna
ordningen i Falköpings kommun på följande platser.

1. Utanför samtliga butiker

2. Utanför resecentrum

3. Plantis

4. Stora torget

5. Köttorget

6. Trätorget

• Att möjlighet till att utöka förbudet ges, i de fall näringsidkare påtalar
för kommunen att tiggeriet stör den allmänna ordningen utanför deras
verksamheter.

Förvaltn ingens bedömning

Allmänt om kommunens förutsättningar att meddela ordningsföreskrifter

Ordningslagen (1993:1617) syftar bland annat till att trygga ordningen och
säkerheten på offentliga platser och vissa andra områden. Med offentlig plats

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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avses enligt 1 kap. 2 § ordningslagen 1. allmänna vägar, 2. gator, vägar, torg,
parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som
har upplåtits för sitt ändamål, 3. områden som i detaljplan redovisas som
kvartersmark och 4. andra landområden och utrymmen inomhus som
stadigvarande används för allmän trafik. Lagen innehåller endast ett fåtal
regler om allmän ordning. Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun meddela de ytterligare
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätta den
allmänna ordningen på offentlig plats. Regeringen har bemyndigat
kommunerna att meddela ordningsföreskrifter genom 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen.

Av 3 kap. 12 § ordningslagen anges bland annat att ordningsföreskrifterna
inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet.

Av 3 kap. 13 § framgår att kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva
sådana föreskrifter som avses i 8 § omedelbart ska anmälas till länsstyrelsen
och att länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot lagen.

Ordningsföreskrift om passiv insamling (tiggeri)

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 17 december 2018 en dom
kring förutsättningarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom
lokala ordningsföreskrifter, HFD 2018 ref 75. I domen kom Högsta
förvaltningsdomstolen fram till att penninginsamling på offentlig plats utgör
sådan företeelse som far regleras genom lokala ordningsföreskrifter. Det
finns dock begräsningar i hur långtgående de lokala ordningsföreskrifterna
far vara. De får inte ges ett större geografiskt tillämpningsområde än vad
som är påkallat i det enskilda fallet. Tillämpningsområdet måste begränsas
till de områden där störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett
problem. Exempelvis har ett förbud mot förtäring av spritdrycker, vin eller
starköl på samtliga offentliga platser i en kommun ansetts för långtgående
(RÅ 1997 ref 41). Allmänt sett gäller att ju mer avgränsat en ordnings-
föreskrifts tillämpningsområde är, desto mer ingripande kan föreskriften
tillåtas vara. Det är också viktigt att föreskriften utformas på ett sådant sätt
att det är möjligt att tillämpa den. Allmänheten måste kunna förstå dess
innebörd och de som övervakar efterlevnaden kan avgöra när föreskriften
följs respektive överträds.

I det aktuella rättsfallet hade kommunfullmäktige i Vellinge kommun
beslutat att i de lokala ordningsföreskrifterna införa ett förbud mot passiv
insamling av pengar (tiggeri) på särskilt angivna och avgränsade offentliga
platser inom kommunen. Förbudet skulle gälla på Stortorget och Lilla torg i
Vellinge centrum, Bäckatorget och västra delen av Skanörs centrum,
Skanörs hamn, ett område vid Höllviken bibliotek samt Nyckelhålsparken i
Höllviken. Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att förbudet var
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geografiskt begränsat och att det inte inom de aktuella områdena kunde
anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet. Domstolen bedömde att den aktuella
ordningsföreskriften inte stred mot ordningslagen.

Om förutsättningarna att bifalla motionen

Motionärerna har yrkat att kommunfullmäktige inför ett förbud mot passiv
insamling av pengar (tiggeri) utanför samtliga butiker, utanför resecentrum,
Plantis, Stora torget, Köttorget, Trätorget. Att införa ett tillägg i de lokala
ordningsföreskrifterna mot passiv insamling av pengar (tiggeri) för att
upprätta den allmänna ordningen är möjligt för kommunfullmäktige att
besluta om så länge förutsättningarna i 3 kap. 12 § ordningslagen är
uppfyllda och det rör sig om en allmän plats enligt 1 kap. 2 § ordningslagen.
Enligt kommentaren till lagen är större parkeringsplatser som är avsedda för
allmänheten också offentliga platser även om de är belägna vid
stormarknader med bara ett eller ett par större butikskomplex. Däremot
omfattar begreppet offentlig plats inte små kundparkeringar med bara ett
fåtal platser som endast är avsedda för en viss butiks kunders räkning.
Kommunen får dock föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller
friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra
sådana områden, om de inte omfattas av bestämmelsen i första stycket, ska
jämställas med offentliga platser vid tillämpningen av 3 kap. och lokala
föreskrifter, under förutsättning att områden är tillgängliga för allmänheten.

Det bedöms inte vara sannolikt att samtliga butiker i Falköpings kommun
skulle utgöra offentlig plats. Även om de skulle bedömas vara offentliga
platser är bedömningen att ett förbud mot tiggeri utanför samtliga butiker
inte är tillräckligt geografiskt avgränsat och sannolikt allt för långtgående
mot bakgrund av rättsfallet RÅ 1997 ref 41. Butiker är inte heller långsiktigt
varaktiga och kan komma att byta plats, det skulle kunna leda till svårigheter
vid tillämpningen av föreskriften. Bedömningen är därför att kommun-
fullmäktige inte kan införa något förbud mot passiv pengainsamling (tiggeri)
utanför samtliga butiker i Falköpings kommun. Att införa ett förbud vid
Plantis, Stora torget, Köttorget och Trätorget bedöms vara möjligt i enlighet
med ovan nämnda rättsfall. Det samma torde gälla utanför resecentrum så
länge det tydligt framgår av karta vilket område som avses.

Det framstår inte helt klart vad motionärerna avser med att-sats två. Det är
kommunfullmäktige som beslutar om en eventuell utökning av ordnings-
föreskrifter. Mot bakgrund av att det inte bedöms möjligt att formulera ett
förbud att gälla utanför samtliga butiker i kommunen görs bedömningen att
det inte heller är möjligt att utöka ett sådant område. Inte heller skulle ett
förbud kunna gälla utanför samtliga näringsidkares eller företags lokaler
oavsett om de innehar butiker eller inte.

Kommunledningsförvaltningen lämnar inte något förslag till beslut.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 augusti 2019, har utarbetats av kommunjurist
Sara Cronholm.

Ordförandeförslag

Sverigedemokraterna har i en motion till fullmäktige föreslagit att
kommunen ska införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar
(tiggeri) i Falköpings kommun. I motionen föreslås det bland annat att det
ska införas tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna mot passiv insamling av
pengar för att upprätthålla den allmänna ordningen utanför samtliga butiker
och ytterligare ett antal platser runt om i centrala Falköping. Därtill vill man
att det ska ges möjlighet att kunna utöka förbudet närhelst en näringsidkare
påtalar att det stör den allmänna ordningen utanför deras verksamhet.

I kommunjuristens utlåtande kan man läsa att det sedan Högsta förvaltnings-
domstolen meddelande sin dom kring Vellinges tiggeriförbud i december
2018 finns en laglig möjlighet att införa förbud mot tiggeri. Detta kan ske på
ett begränsat geografiskt område där störningen faktiskt utgör eller kan
tänkas utgöra ett problem.

Frågan om tiggeri rymmer många dimensioner och oavsett om man är för
eller emot ett förbud är motivet oftast att man vill förbättra situationen för de
utsatta medborgare som tvingas tigga för sitt uppehälle. Till detta kan läggas
frågor kring huruvida tiggeriet är kopplat till kriminella nätverk, människo-
handel eller annan brottslighet samt röster som menar att tiggeriförbud bör
hanteras på nationell nivå. En del kommuner har därtill en stor problematik
kring bosättningar och de sanitära förhållandena dessa skapar, vilket
Falköpings kommun inte har.

I Falköpings kommuns ordningsföreskrifter regleras inte passiv insamling av
pengar i dag. Vid beredningen av motionen har undertecknad varit i kontakt
med bland annat polisen, företrädare för butiker i centrala Falköping samt
kommunens klagomål- och synpunktshantering.

Det framkommer vid dessa kontakter inga signaler om större störningar i
samband med tiggeri. Kommunen har via sin klagomål- och synpunkts-
hantering under de senaste åren endast fått in ett klagomål om störningar
som kan kopplas till passiv insamling av pengar.

Även om det inte krävs någon kartläggning eller analys för att införa ett
förbud i de lokala ordningsföreskrifterna, konstaterar undertecknad att
tiggeriet ur ett ordningsperspektiv i dagsläget inte kan beskrivas vara ett
större problem i Falköping. Sedan kan man alltid ha olika syn på vad ett
ordningsproblem är, men det har inte föranlett några större åtgärder från vare
sig polis, kommun eller näringsidkare.

Vad gäller motionens förslag på tillämpningsområden kan undertecknad
konstatera, med stöd av kommunjuristens yttrande, att de utpekade platserna
för förbud troligen är för allmänt hållna, utifrån ordningslagen och rätts-
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praxis. Ett eventuellt förbud i Falköping skulle alltså behöva preciseras mer
geografiskt.

Frågan om tiggeri väcker känslor och gör att det finns många olika infalls-
vinklar i hur problematiken för de personer som tigger kan lösas. En del
anför att man inte kan förbjuda fattigdom, medan andra anför att tiggeri
endast kan bekämpas genom förbud. Två ytterligheter av samma fråga. I
grund och botten är undertecknads bedömning att tiggeri inte är något som
ett modernt välfärdsland som Sverige ska behöva ha, samtidigt som
problematiken i frågan inte är något som Falköpings kommun ensamt kan
lösa. Om ett förbud skulle visa sig vara den bästa lösningen, skulle inte ett
lokalt sådant vara det, utan ett nationellt.

Det tyngst vägande argumentet för att avslå motionen är dock att det inte har
framkommit något som tyder på att tiggeriet skulle utgöra ett ordnings-
störande problem i Falköping och därför behöver det inte göras några
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna.

Med anledning av ovanstående föreslår därför undertecknad att kommun-
styrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslaget, daterat den 19 september 2019, har utarbetats av Adam
Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 91/2019 och
föreslår kommunstyrelsen att besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att
införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i
Falköpings kommun.

Yrkanden

Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

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

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 148 Dnr 2019/00412 042

Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2019

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport per
augusti 2019.

Bakgrund

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en
uppföljning av kommunens resultat görs mot budget var fjärde månad, den
30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna i augusti och
december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. I de
uppföljningarna görs dessutom en avstämning mot uppsatta mål.

Kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens verksamheter styrs
till stor del av de fyra övergripande kommunala målen. Arbetet med dessa
har pågått under hela perioden.

Förvaltn ingens bedömning

Måluppfyllelse

Mål 1 — Ett socialt hållbart Falköping
Det finns positiva framsteg som är betydande för en god måluppfyllelse
samtidigt som utmaningarna är stora. Målet är långsiktigt och utgångs-
punkten är att långsiktiga effekter i människors livsvillkor eftersträvas. I
delårsrapporten bedöms att kommunstyrelsen är på rätt väg och att det arbete
som pågår bidrar till att stärka måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen bedöms
som godtagbar.

Mål 2 — Ett attraktivare Falköping
Målet är långsiktigt och i delårsrapporten bedöms att kommunen är på rätt
väg och arbetet med bland annat utveckling av stadskärnan och bostads-
byggande bidrar till att stärka måluppfyllelsen, men att arbetet med klimatet
behöver stärkas. Måluppfyllelsen bedöms som god.

Mål 3— Ett näringsliv som utvecklas
Sammantaget bedömer kommunstyrelsen att arbetet mot målet har stärkts
under delåret genom till exempel nöjdheten från näringslivet, exploateringar
och utvecklingen av besöksnäring vilket på sikt bidrar till en bättre mål-
uppfyllelse. Måluppfyllelsen bedöms som god.

Mål 4 — Kvalitén inom verksamheten ska öka
Målet är långsiktigt och i delårsrapporten bedöms att kommunstyrelsen är på
rätt väg och arbetet som pågår med samordning och systematik bidrar till att

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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stärka måluppfyllelsen, men att arbetet med digitalisering och hållbarhet
behöver stärkas. Måluppfyllelsen bedöms som god.

Ekonomi

Kommunstyrelsens verksamheter visar i delårsrapporten för augusti 2019 ett
resultat på en nettokostnad om 68 miljoner kronor. Det är 1,5 procent bättre
mot periodens nivå mot budget som bör vara 66 procent.

Budgetramen för kommunstyrelsen har ökat sedan aprils bokslut från
104,3 miljoner kronor till 105,4 miljoner kronor på grund av att löne-
översynen har kompenserats för år 2019.

Överskottet inom kommunstyrelsen beror på att intäkterna är högre än
budget. Detta är kopplat till den exploatering som pågår i Falköpings
kommun.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 2,6 miljoner kronor för
år 2019.

Inom kommunstyrelsens investeringsredovisning är utfallet 7,1 miljoner
kronor. Prognos av kommunstyrelsens investeringar är ett överskott på
5,6 miljoner kronor. Projekt som inte är klara och löper på över flera år
kommer att flytas till år 2020.

Avseende budgetram för investeringar inom "Mark- och exploatering" för år
2019 uppgår dessa till 128,8 miljoner kronor, varav utfallet i augusti visar på
36,9 miljoner kronor med en helårsprognos på 61,5 miljoner kronor. Totalt
ger detta en prognosavvikelse på 67,3 miljoner kronor vilket enklast kan
förklaras till att 2019 års budget i stor utsträckning återspeglar projektens
hela budgetram (vilket oftast fördelas över flera år) och inte bara för år 2019.

Sammanfattning

Det är kommunledningsförvaltningen bedömning att upprättad delårsrapport
är i linje med Falköpings kommuns antagna riktlinjer för verksamhets- och
ekonomistyrning.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 september 2019, har utarbetats av ekonom
Susanne Beijbom och kommunstrateg Catharina Ungh.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 92/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Katarina Andersson, kommundirektör
Catharina Ung, kommunstrateg
Susanne Beijbom, ekonom
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§ 149 Dnr 2019/00411 042

Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2019

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings
kommuns delårsbokslut per augusti 2019.

Kommunstyrelsens beslut

2 Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att vara restriktiva vid
anställningar och inköp, med anledning av att nämndernas sammanlagda
prognos understiger budget med 17,2 miljoner kronor.

3 Kommunstyrelsen begär, med anledning av nämndernas prognosticerade
underskott, in en extra uppföljning av ekonomin i form av en
förvaltningsrapport per oktober 2019 med helårsprognos för år 2019.
Rapporten lämnas till kommunstyrelsen senast den 12 november 2019.

Bakgrund

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en
uppföljning av kommunens resultat görs mot budget var fjärde månad, den
30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna i augusti och
december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. I de
uppföljningarna görs dessutom en avstämning mot uppsatta mål.

Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2019 visar ett positivt
resultat på 33,8 miljoner kronor, exklusive förändring av semesterlöneskuld.
Föregående år var motsvarande resultat 63,8 miljoner kronor.

Helårsprognosen totalt för Falköpings kommun visar ett resultat på
19,0 miljoner kronor, föregående år var prognosen 19,5 miljoner kronor.
Nämndernas prognoser visar ett underskott på 17,2 miljoner kronor jämfört
med budget (föregående år ett överskott 18,2 miljoner kronor). De största
budgetavvikelserna finns i socialnämnden som visar ett underskott på 14,8
miljoner kronor och i barn- och utbildningsnämnden som visar ett underskott
på 6,0 miljoner kronor. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds
delårsrapport samt kortfattat i den kommuntotala delårsrapporten. De
centrala posterna visar ett överskott på 9,3 miljoner kronor och finansiella
poster ett överskott på 7,6 miljoner kronor. De taxefinansierade
verksamheterna prognosticerar ett överskott på 0,1 miljoner kronor jämfört
med budget.

Falköpings kommuns investeringar prognostiseras för år 2019 till
478,1 miljoner kronor, vilket är 281,5 miljoner kronor mindre än budget på
759,6 miljoner kronor. Investeringsutfallet per augusti 2019 uppgår till
281,8 miljoner kronor.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra mål i syfte att nå till visionen om
"Det goda livet". Uppföljning av målen görs gentemot de indikatorer som
finns angivna för respektive mål. Indikatorerna anger i vilken utsträckning
som målen uppfylls.

Kommunens fyra mål är följande.

1 Ett socialt hållbart Falköping

2 Ett attraktivare Falköping

3 Ett näringsliv som utvecklas

4. Kvalitén inom verksamheten ska öka

Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns
angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas
uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis
bedöms måluppfyllelsen för tre av målen som god och ett mål som
godtagbart.

Befolkningen var per den sista juli uppgick till 33 220 personer, vilket är en
ökning med 65 personer sedan årsskiftet.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning är delårsrapporten per
augusti 2019 upprättad enligt gällande riktlinjer för verksamhet och
ekonomistyrning.

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden prognostiserar
underskott, 14,8 respektive 6,0 miljoner kronor. Socialnämnden har sedan
tidigare redovisat en handlingsplan kring åtgärder för att komma till rätta
med underskottet för individ- och familjeomsorgen. Denna har nu
kompletterats med ett mer detaljerat underlag. Nämnden skriver dock att de
åtgärder som vidtagits inte kommer leda till en budget i balans år 2019 och
sannolikt inte heller år 2020. Vad gäller barn- och utbildningsnämnden
skriver nämnden att prognosen är mycket osäker. Det är "tidigt på terminen"
och det är svårt att se effekten av de åtgärder som vidtagits. Nämnden skriver
att man börjat tillämpa en restriktivare hållning till både nyanställningar och
vikariat. Nämnden skriver vidare att de interkommunala kostnaderna har
stigit vilket är en av orsakerna till det befarade underskottet.

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

Justerarnas signaturer
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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 ska ha ett
resultat för år 2019 på cirka 40 miljoner kronor. Beslutat budgeterat resultat
för 2019 är 19,2 miljoner kronor, det vill säga under det finansiella målet.
Resultatet ska dock ses över tid. I den nu framlagda delårsrapporten visar
prognosen ett resultat om 19,0 miljoner kronor det vill säga en liten
avvikelse med 0,2 miljoner kronor från budget. Det ser därmed ut som om
Falköping kommer att klara budgeterat resultat för 2019. Det är dock
betydligt under vad det borde vara, 40 miljoner kronor, för att klara god
ekonomisk hushållning. Vid analys av resultatet är det också oroväckande att
nämndernas prognoser ligger under budget med 17,2 miljoner kronor.
Resultatet "rättas upp" till stor del av reavinster vid försäljning av
exploateringsmark/tillgångar.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att
samtliga nämnder fortsatt ska uppmanas att vara restriktiva vid anställningar
och inköp. Detta för att möjliggöra att god ekonomisk hushållning kan
uppnås. Vidare föreslår kommunsledningsförvaltningen att med hänsyn till
kommunstyrelsens uppsiktplikt uppdra åt samtliga förvaltningar att inkomma
med en förvaltningsrapport per sista oktober med en helårsprognos för år
2019. Rapporten lämnas till kommunstyrelsen senast den 12 november 2019.
Ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen sammanställer sedan
en kommunövergripande rapport som överlämnas till kommunstyrelsen
senast den 14 november 2019.

Kommunledningsförvaltningen föreslår även att kommunfullmäktige
godkänner Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2019.

Finansier ing

Samtliga nämnder anmodas vara försiktiga med anställningar och inköp så
att Falköpings kommun kan klara det finansiella målet om god ekonomisk
hushållning.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 september 2019, har utarbetats av
ekonomichef Magnus Fleischer. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
behandlat ärendet under § 93/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Kommunrevisionen
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas signaturer : : _ ‘ , Protokollsutdraget bestyrks
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§ 150 Dnr 2019/00413 041

Beslut om skattesats för år 2020

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen
för år 2020 till 21,95 kronor. Detta är en förändring med 35 öre jämfört
med år 2019.

Deltar ej  i beslutet

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna och
Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.

Bakgrund

I kommunallagens 11 kapitel finns reglerat kring budgetprocessen och de
tider som gäller för beslut av budget och skattesats.

Enligt 8 § gäller följande. "Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före
oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska
upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt.

Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november
månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skatte-
satsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i den
preliminära inkomstskatten under det följande året".

Förvaltn ingens bedömning

Budget och skattesats ska normalt upprättas av kommunstyrelsen i oktober.
Finns särskilda skäl kan budgetförslaget upprättas i november. Enligt för-
arbetena till kommunallagen kan en ändring i majoritetsläget hos kommun-
fullmäktige utgöra skäl för att skjuta på tidsfristerna för budgetprocessen

Då Falköpings kommun haft en sådan förändring skjuts budgetprocessen så
att kommunstyrelsen lägger fram förslag till budget i november. Kommun-
styrelsen ska dock föreslå skattesats under oktober månad.

Kommunledningsförvaltningen lämnar inte något förslag till beslut.

Finansier ing

Skattesatsen läggs in som ett underlag till beräkning av budgeten för år 2020.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 24 september 2019, har utarbetats av
ekonomichef Magnus Fleischer. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
behandlat ärendet under § 94/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer
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§ 151 Dnr 2019/00238 040

Policy för finansverksamheten

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för
finansverksamheten.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att policyn gäller
från och med den 12 november 2019 och ersätter "Finanspolicy för
Falköpings kommun" som antogs av kommunfullmäktige den
15 december 2014, § 140.

Bakgrund

Den nu gällande finanspolicyn antogs av fullmäktige den 15 december 2014.
Därefter har flera faktorer förändrats varför en ny reviderad policy har tagits
fram. Den nya policyn är anpassad efter att omvärlden, politiska beslut samt
kommunens organisation har förändrats. Policyn beaktar och styr följande.

• Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i policyn är
målsättningen att uppnå bästa möjliga finansnetto.

• Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och denna policy ska
på lång sikt kommunens och dess företags upplåning ske till så låg
kostnad som möjligt och de egna medlen placeras så att god
avkastning erhålls.

• Kommunens finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att
säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt.

• Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt
utan spekulativa inslag och så att betryggande säkerhet alltid
upprätthålls.

• Finansverksamheten ska medverka till att kapitalanskaffning och
kapital användning i kommunen och blir effektiv.

• Finansverksamheten ska ta hänsyn till hållbarhet och grön
finansiering.

• Policyn inkluderar de föreskrifter om medelsförvaltningen som enligt
11 kap. § 4 kommunallagen avser kommunens pensionsmedel.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar
förslaget till policy för finansverksamheten. Kommunledningsförvaltningen
föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att policyn gäller från och

Justerarnas signaturer . . . . /
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med den 12 november 2019 och ersätter "Finanspolicy för Falköpings
kommun" som antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 140.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 11 september 2019, har utarbetats av
ekonomichef Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 95/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturerAJ Protokollsutdraget bestyrks
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§ 152 Dnr 2019/00363 042

Övergripande internkontrollplan med riskanalys för
Falköpings kommun år 2020

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen antar förslaget till övergripande internkontrollplan om
de kommungemensamma kontrollpunkterna för år 2020.

Bakgrund

Enligt kommunens riktlinje för internkontroll ska kommunstyrelsen besluta
om en internkontrollplan med riskanalys som visar de kommungemensamma
kontrollpunkter som ska ingå i alla nämnders internkontrollplaner. Den
övergripande internkontrollplanen ska revideras årligen.

Nämnderna ska även besluta om en egen internkontrollplan med riskanalys
utifrån respektive verksamhetsområde. Internkontrollplanen ska revideras
årligen och antas i nämnd senast december månad varje år. De kommun-
gemensamma kontrollpunkterna ska ingå i nämndernas internkontrollplan.

Arbetet med intern kontroll och riskanalyser är en del av det strategiska
kvalitetsarbetet där syftet till stor del handlar om att upptäcka fel och brister
innan de uppstår och på så sätt minimera eller eliminera att de överhuvud-
taget inträffar. Att lyckas identifiera och förebygga risker innan de inträffar
är mer resurseffektivt än att i efterhand tvingas åtgärda uppkomna fel.

Förvaltn ingens bedömning

Internkontrollgruppen har tagit fram gemensamma mallar för rapportering av
arbetet med intern kontroll och riskanalys. Målet med internkontrollgruppens
arbete är att få ett strukturerat och gemensamt arbetssätt för kommunens
nämnder, förvaltningar och kommunala bolag.

Nytt för år 2019 är att Falköpings Hyresbostäder har en representant med i
internkontrollgruppen.

Internkontrollgruppen föreslår att den gemensamma kontrollpunkten om
felaktiga utbetalningar tas bort från internkontrollplanen och ersätts med en
kontrollpunkt om dataskyddsförordningen (GDPR).

Följande kontrollpunkter föreslås ingå i den kommungemensamma
internkontrollplanen för år 2020.

• Nämndbeslut — att fattade beslut verkställts

• Avtalsbevakning — att ingångna avtal har bevakning avseende
giltighetstid

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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• Avtalssignering — att behörig person undertecknat avtalet

• Dataskyddsförordningen (GDPR) — efterlevnad av kraven i GDPR
gällande registrering av personuppgiftsbehandling samt information
till de registrerade

Kommunledningsförvaltningen föreslår, mot bakgrund av internkontroll-
gruppens arbete med intern kontroll och riskanalyser, att kommunstyrelsen
antar de kommungemensamma kontrollpunkterna för år 2020.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 11 september 2019, har utarbetats av
ekonomichef Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 96/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder
Internkontrollgruppen

Justerarnas signaturer
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§ 153 Dnr 2019/00387 001

Uppdrag om att ta fram en ny vision för Falköpings
kommun

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att starta upp ett arbete med att ta fram ny vision för Falköpings
kommun.

2 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att återkomma med förslag på projektplan för arbetet.

Reservat ion

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig
mot beslutet till förmån för Ingvor Bergmans (S) och Johanna Svenssons (S)
yrkande.

Bakgrund

En vision är en beskrivning av en möjlig framtid. Något som talar om för oss
vart vi vill och, framförallt, varför. Men en vision är också vägen dit. En
process som hjälper oss att se. Vilka vi är, vilka möjligheter vi har, och vilka
utmaningar vi står inför.

Arbetet med att ta fram en ny vision för Falköpings kommun leds av
kommunens politiker och tjänstepersoner. Men visionen behöver vara hela
samhällets vision, för att den ska bli kraftfull och ge energi. Denna tanke ska
ligga till grund för arbetet med att ta fram visionen.

Vision och värderingar hör ihop. När vision och värderingar stämmer
överens skapas ett engagemang — i organisationen och i samhället — som
förenar krafterna i en gemensam riktning. Hur dessa två vävs samman i
arbetet ska också beaktas i den projektplan som tas fram.

Falköpings kommun har idag en vision om "Det goda livet". Visionen ligger
till grund för de fyra övergripande mål som kommunfullmäktige satt upp
som särskilt prioriterade för att skapa "Det goda livet".

"Det goda livet" kommer ur ett varumärkesarbete från år 2004. Visionen har
varit vägledande och gett förutsättningar att bygga en organisation och ett
arbete. Detta ska ligga till grund för arbetet med att ta fram en ny vision så
att den nya visionen accelererar det som redan görs snarare än anger en helt
ny riktning.

Justerarnas signaturer
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Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det finns skäl att göra ett
visionsarbete. "Det goda livet" har varit utgångspunkten sedan år 2004.
Sedan dess har mycket hänt och det finns anledning att fundera på hur
Falköpings kommun kan vässa arbetet ytterligare.

I projektplanen som tas fram ska framgå behov av resurser, såväl
ekonomiska som personella. Ett förslag till projektorganisation ska också
finnas med.

Finansier ing

I den projektplan som ska tas fram ska projektets finansiering belysas.
Arbetet med att ta fram själva projektplanen ryms inom ordinarie budgetram.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 27 augusti 2019, har utarbetats av Edvin
Ekholm, chef för hållbar kommunikation.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 97/2019 och
föreslår kommunstyrelsen att besluta följande.

1 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att starta upp ett arbete med att ta fram ny vision för Falköpings
kommun.

2 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att återkomma med förslag på projektplan för arbetet.

Yrkanden

Ingvor Bergman (S) och Johanna Svensson (S) yrkar avslag till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Annika Carp (L) yrkar bifall enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
respektive Ingvor Bergmans (S) och Johanna Svenssons (S) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag.

Protokollsanteckning

Ingvor Bergman (S) avger följande protokollsanteckning.

"Vi socialdemokrater anser att ett nytt visionsarbete, skall hanteras i
förtroendemannagruppen arbete inför en ny mandatperiod.

Ett nytt visionsarbete bör förankras och diskuteras i hela den politiska
organisationen och ägas av alla partier gemensamt.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Den vision som vi har nu "Det goda livet" och fyra underliggande mål anser
vi är så heltäckande samt att man där också kan koppla på Agenda 2030
arbetet under innevarande mandatperiod.

Vi har en rad väsentliga arbetsuppgifter som måste prioriteras innan ett nytt
Visionsarbete startas upp."

Paragrafen sk ickas t i l l
Magnus Schedin, kommundirektör
Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation
Magnus Sundén, näringslivschef
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§ 154 Dnr 2019/00414 026

Uppdrag om utvecklingsarbete med anledning av
arbetsmiljöutredningen som genomförts med
utgångspunkt från riktlinjen om kränkande
särbehandling

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att ge personalchefen i uppdrag att inleda ett
utvecklingsarbete för kommunstyrelsen kring en tillitsbaserad styrning
med fokus på ledarskap, rollfördelning samt kultur och värderingar.

2 Personalchefen ska återrapportera kring uppdraget på kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde den 23 oktober 2019.

Reservation

Samtliga tjänstgörande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet att avslå Ingvor Bergmans (S) tilläggsyrkande.

Bakgrund

I juni 2019 presenterades den arbetsmiljöutredning som Avonova genomfört
på kommunens uppdrag. Utredningen syftade till att kartlägga den psyko-
sociala arbetsmiljön inom delar av den kommunala organisationen. Utgångs-
punkten var att undersöka i vilken utsträckning arbetsplatsen/platserna
efterlevde aktuell lagstiftning på arbetsmiljöområdet samt de riktlinjer
avseende kränkande särbehandling som antagits av Falköpings kommun.

Utredningen pekade tydligt på att det fanns en problematik i den tillitsfulla
och respektfulla relationen mellan politiker och tjänstepersoner. Därtill att
det fanns en kultur där härskartekniker och kränkande särbehandling i viss
mån normaliserats. Exempel från utredningen pekade bland annat på en stark
politikerstyrning i kommunen med en befallande attityd och brist på respekt
för tjänstepersoners kompetens. Därtill att det finns en jargong som uppfattas
som negativ, tystande och i vissa delar sexistisk.

Utifrån den problematik som arbetsmiljöutredningen visar på krävs det ett
gediget arbete från alla partier, där vi gemensamt tar ett ansvar för att vända
utvecklingen.

Med anledning av ovanstående föreslår undertecknad att personalchefen får i
uppdrag att inleda ett utvecklingsarbete för kommunstyrelsen kring en tillits-
baserad styrning som har sitt fokus på ledarskap, rollfördelning samt kultur
och värderingar. Exempelvis kan det handla om utbildning och strukturerade
dialoger.
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Utvecklingsarbetet ska ske över tid och resultatet ska dokumenteras och
följas upp. Finansieringen för uppdraget ska vara inom ramen för befintlig
budget.

Ordförandeförslaget, daterat den 19 september 2019, har utarbetats av Adam
Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 98/2019 och
föreslår kommunstyrelsen att besluta följande.

1 Kommunstyrelsen beslutar att ge personalchefen i uppdrag att inleda ett
utvecklingsarbete för kommunstyrelsen kring en tillitsbaserad styrning
med fokus på ledarskap, rollfördelning samt kultur och värderingar.

2 Personalchefen ska återrapportera kring uppdraget på kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde den 23 oktober 2019.

Yrkanden

Ingvor Bergman (S) yrkar på följande tillägg.

"Socialdemokraterna yrkar på

• att Avonovas kartläggning fortsätter vara en del av det fortsatta arbetet
men kompletteras genom att en professionellt kunnig gör en granskning
av Avonovas arbetsmiljökartläggning. Detta i syfte att få en mera
heltäckande bild av vad vilken typ av arbete som krävs ur ett
arbetsmiljöperspektiv

• att den utomstående granskningen kompletteras med tydliga
rekommendationer om hur arbetet skall gå vidare både i den politiska
organisationen och tjänstemannaorganisationen

• att incidentrapporten från händelserna i Stadshuset 20190510 redovisas
för KSAU för att säkerställa att säkerhetsarbetet vid den aktuella
händelsen har följt kommunens säkerhetspolicy"

Karola Svensson (C) och Annika Carp (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen har beslutat enligt förslaget.

Ordförande ställer sedan proposition på bifall respektive avslag på Ingvor
Bergmans (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att
avslå Ingvor Bergmans (S) tilläggsyrkande.

Paragrafen sk ickas t i l l
Maria Ström, personalchef
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§ 155 Dnr 2019/00204 706

Ändring av avgifter för serveringstillstånd samt
tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag
om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta socialnämndens
förslag beslutat den 4 september 2019, § 102, om revidering och tillägg
till avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohol-
lagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa
receptfria läkemedel.

2 Tillägget och revideringen gäller från och med den 12 november 2019
och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS
2018:07.

Bakgrund

Socialnämnden beslutade den 17 april 2019, i § 46, att föreslås kommun-
fullmäktige att fastställa tillägg och revidering av KFS 2018:07 "Avgifter för
serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag
om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare" enligt upprättat förslag.

Förslaget från socialnämnden föranleds av en ny lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter som ersätter den tidigare tobakslagen och lagen och
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen
träder i kraft den 1 juli 2019. Den nya lagen innebär nya obligatoriska
uppgifter för kommunen vad gäller tillståndsplikt för handel med tobak.
Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får endast bedrivas av den
som har tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att
stävja den illegala handeln med tobaksprodukter.

Enligt den nya lagen är det kommunen som ska ansvara för att lämna till-
stånd för tobaksförsäljning och ansvara för tillsynen. Verksamheten får
finansieras genom tillstånds- och tillsynsavgifter. Socialnämnden har enligt
sitt reglemente hand om tillsynsverksamheten på detta område och social-
förvaltningen har ett samverkansavtal med Tillstånd i Samverkan (TiS) som
administreras av Lidköpings kommun som utför Falköpings kommuns
verksamhet på området. Mot bakgrund av lagändringen kommer
omfattningen på ansökningarna att öka och därmed Falköpings kommuns
kostnader. Nya avgifter och revidering av vissa avgifter behöver därför göras
och förslaget är framtaget utifrån TiS uppskattade bedömning av arbets-
ökningen. Denna kommer att behöva ses över och följas upp framöver.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tillägget och revideringen innebär att namnet på KFS:en ändras till
"Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag
om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria
läkemedel" samt att avgifter läggs till i en ny paragraf 3 benämnd
tobaksärenden. Enligt förslaget fastställs taxorna till följande.

• Ansökan om försäljningstillstånd för tobak 7 200 kronor

• Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 5 600 kronor

• Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 4 400 kronor

• Anmälan om förändrat försäljningstillstånd 2 000 kronor

• Tillsyn av försäljningstillstånd 6 000 kronor

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2019, § 94, att återremittera ärendet
till socialnämnden med motiveringen att socialförvaltningen uppgett att ny
information kan tillkomma i ärendet.

Socialnämnden behandlade därefter ärendet den 4 september 2019, § 102,
och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa tillägg och
revidering av "Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt
alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel
och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare" enligt upprättat
förslag.

Det nya förslaget innebär inte några ändringar av de avgifter som föreslagits
tidigare, utan endast en förändring i uppställningen av avgifter i taxan.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt 8 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter får en kommun ta ut
en avgift för prövningen av en ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap.
1 § enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Enligt 8 kap. 2 §
samma lag får en kommun ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver
tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 §. Kommunens rätt att ta ut
avgifternas regleras i kommunallagen.

Kommuner får enligt 2 kap. 6 § kommunallagen inte ta ut högre avgifter än
som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de
tillhandahåller.

Mot bakgrund av socialnämndens förslag föreslår kommunledningsförvalt-
ningen att kommunfullmäktige antar revidering och tillägg till lag om tobak
och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
Tillägget och revideringen föreslås gälla från och med den 12 november
2019 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS
2018:07.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 september 2019, har utarbetats av
kommunjurist Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 99/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer _ _ _ _
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§ 156 Dnr 2019/00252 450

Avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborg (AÖS) från och med 1 januari 2020

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Avfallshantering
Östra Skaraborgs förslag till avfallstaxa.

2 Taxan gäller från och med den 1 januari 2020 och ersätter "Avfallstaxa
AÖS" som trädde i kraft den 1 januari 2019.

3 Beslutspunkterna 1-2 gäller under förutsättning att samtliga
medlemskommuner fattar beslut i enlighet med Avfallshantering Östra
Skaraborgs förslag.

Bakgrund

Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
(AÖS) beslutade den 20 maj 2019, § 13, att föreslå kommunfullmäktige i
medlemskommunerna att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa.

Av bakgrunden till direktionens beslut framgår att efter avgörande av Högsta
förvaltningsdomstolen i december 2013 ska beslut om avfallstaxor fattas av
kommunfullmäktige. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för
solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom AÖS behövs därför
likalydande beslut av samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar.

Under AÖS:s tio första verksamhetsår skapades genom samordningsvinster
ett eget kapital som år 2010 uppgick till 50 miljoner kronor. Direktionen
beslutade att använda merparten av det egna kapitalet till att finansiera
utbyggnaden av matavfallssortering. Beslutet innebär att den högre kostnads-
nivå som en etablerad och utbyggd insamling av matavfall innebär ska täckas
genom årliga avgiftshöjningar som motsvarar en intäktsökning om cirka
6-7 miljoner kronor. För att begränsa avgiftshöjningarna förs ett kontinuerligt
arbete med att hålla nere kostnader och effektivisera verksamheten.

AÖS föreslår att sophämtningsavgifterna höjs med 5 procent, vilket
motsvarar cirka 6 miljoner kronor. Grundavgifter, avgifter för latrinhämtning
och tömning av enskilda avlopp lämnas oförändrade.

Som exempel kommer avgifterna att påverka de vanligaste abonnemangen
på följande sätt.

• För villahushåll höjs hämtningsavgiften för kärl 140 liter + mat med
35 kronor till 690 kronor per år.

• För villahushåll höjs hämtningsavgiften för kärl 190 liter + mat med
65 kronor till 1 060 kronor per år.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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• För villahushåll höjs hämtningsavgiften för kärl 240 liter + mat med
89 kronor till 1 370 kronor per år.

• För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för kärl
370 liter 26 tömningar med 143 kronor till 2 237 kronor per år.

• För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för kärl
370 liter 52 tömningar med 306 kronor till 4 703 kronor per år.

• För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för kärl
660 liter 26 tömningar med 181 kronor till 3 188 kronor per år.

• För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för kärl
660 liter 52 tömningar med 394 kronor till 6 717 kronor per år.

• För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för
container 8 kubikmeter 26 tömningar med 1 001 kronor till
25 469 kronor per år.

• För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för
container 8 kubikmeter 52 tömningar med 2 257 kronor till
53 741 kronor per år.

Aktuell statistik från branschorganisationen Avfall Sverige visar att ett
svenskt villahushåll i genomsnitt betalar 2 133 kronor per år (2018) för den
kommunala avgiftshanteringen. Även efter förslaget till höjningar kommer
avgifterna för de vanligaste abonnemangen i AÖS att understiga medelvärdet
i Sverige. Detsamma gäller den vanligaste avgiften per lägenhet i
flerbostads -hus. Den kommer att uppgå till 819 kronor per lägenhet och år i
AÖS jämfört med 1 333 kronor per lägenhet och år i medel i Sverige.

Förvaltn ingens bedömning

Kommuner har rätt att meddela föreskrifter om avgifter om att avgift ska
betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall
enligt 27 kapitlet 4-6 §§ miljöbalken. Enligt ett rättsfall från Högsta
förvaltningsdomstolen, HFD 2013 ref. 80, har en kommun inte rätt att
delegera föreskriftsrätt till kommunalförbund.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det fram-
tagna förslaget till avfallstaxa. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020
och ersätta "Avfallstaxa AÖS" som trädde i kraft den 1 januari 2019. Besluts-
punkterna 1-2 föreslås gälla under förutsättning att samtliga medlems-
kommuner fattar samma beslut.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 augusti 2019, har utarbetats av kommunjurist
Sara Cronholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet
under § 100/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige
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§ 157 Dnr 2019/00315 003

Arkivreglemente för kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborg

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunal-
förbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs förslag till upprättat
arkivreglemente att gälla från och med den 1 januari 2020.

Bakgrund

Inom kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg finns fem
medlemskommuner som delar miljöförvaltning. Dess syfte är att utöva
tillsyn över livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskydd.

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg har den 19 juni 2019, § 8,
beslutat att föreslå kommunfullmäktige i kommunalförbundets medlems-
kommuner att anta ett nytt arkivreglemente för kommunalförbundet. Det nya
arkivreglementet ska gälla från den 1 januari 2020 och ersätta det tidigare
reglementet.

Den kommunala arkivvården regleras i arkivlagen (SFS 1990:782) och
arkivförordningen (SFS 1991:446). Enligt 16 § arkivlagen får kommun-
fullmäktige besluta om föreskrifter om arkivvården. Därför behöver
kommunalförbundets samtliga medlemskommuners fullmäktige besluta om
arkivreglementet.

Det nya reglementet innehåller fåne citat från arkivlagen och färre praktiska
detaljer än det tidigare. Frågor om vem inom kommunalförbundet som ska
vara arkivansvarig eller arkivredogörare kan regleras på annat sätt.
Reglementet behöver inte heller beskriva vilka faror en arkivlokal ska
skydda handlingar från.

De stora skillnaderna mellan de båda arkivreglementen är att det nya
arkivreglementet har kortats ner på flera områden och har formulerats om.
Rubriken "Ikraftträdande" finns inte med i det nya reglementet. Under
punkt 9 i det nya arkivreglementet har man även valt att betona Riksarkivets
föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav som har utfärdats för statliga
myndigheter vilket tillämpas i kommunalförbundets arkivvård.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar
kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs förslag till upprättat
arkivreglemente att gälla från och med den 1 januari 2020.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 30 juli 2019, har utarbetats av e -arkivarie Emil
Sydhagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 101/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks---74-,
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§ 158 Dnr 2019/00314 406

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område
(solarier)

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunal-
förbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs förslag till ändring av taxa
för tillsyn inom strålskyddslagens område.

2 Ändringen gäller från och med den 1 januari 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2019:03.

Bakgrund

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 19 juni 2019,
§ 7, att föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att anta
reviderad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område för kommunal-
förbundet Miljösamverkan östra Skaraborg. Taxan föreslås gälla från den
1 januari 2020 och ersätter tidigare taxa för tillsyn inom strålskyddslagens
område.

Syftet med ändringen i taxan för tillsyn inom strålskyddslagens område är att
anpassa taxan till ändringar i lagstiftning. Miljönämndens tillsynsansvar för
radon i bostäder eller lokaler har flyttats från miljöbalken till strålskydds-
förordningen. Ändringen innebär varken en höjning eller sänkning av
avgiftsnivåerna.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt 8 kap. 2 § strålskyddsförordningen ska tillsyn över att strålskydds-
lagen, dess förordning och föreskrifter följs utövas av den kommunala
nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i fråga om verksam-
heter med kosmetiska solarier inom kommunen och i fråga om radonhalten i
bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen. Av
8 kap. 14 § strålskyddsförordningen framgår att en kommun får meddela
föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar.

Mot bakgrund av förslaget från kommunalförbundet Miljösamverkan östra
Skaraborg föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige
antar förslaget till ändring av taxa. Ändringen föreslås gälla från och med
den 1 januari 2020 och tas upp i ny kommunal författningssamling som
ersätter KFS 2019:03.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 augusti 2019, har utarbetats av kommunjurist
Sara Cronholm.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 102/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige
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§ 159 Dnr 2019/00327 840

Samråd för Skaraborgs kommunalförbunds "Program
Skaraborgs turistslingor"

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samråd för "Program
Skaraborgs turistslingor" under perioden 24 oktober -2 december 2019.

2 Kommunstyrelsen lämnar nedanstående yttrande.

Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund, som är en plattform för det gemensamma
delregionala utvecklingsarbetet, har tillsammans med de 15 kommunerna i
Skaraborg tagit fram en strukturbild för berört område. Ett av de områden
som strukturbilden identifierade som viktiga att arbeta vidare med var
gemensam fysisk planering. Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund
beslutade den 18 maj 2018, § 38, om tematiska områden för gemensam
fysisk planering för Skaraborgs kommuner, vilket detta program är ett första
steg i. Syftet med programmet är att peka ut turistslingor, för både bilvägar
och kollektivtrafik, som tydligt knyter ihop många av de besöksmål som
finns i Skaraborg. Dragningen av turistslingorna är gjord för att passera så
många besöksmål och besöksnäringar som möjligt. Skaraborgs samtliga
kommuner behöver fatta beslut om samråd för "Program Skaraborgs
turistslingor".

Förvaltn ingens bedömning

Programmet följer inte plan- och bygglagens handläggning, men kommunal-
förbundet föreslår att det sker samråd med allmänheten för att säkerställa den
demokratiska processen. Inkomna synpunkter kommer efter samrådet att
behandlas av Skaraborgs kommunalförbund och en antagandehandling
färdigställas.

Skaraborgs kommunalförbund ansvarar för utskick till myndigheter, region
och grannkommuner. Samrådshandlingar kommer under samrådsperioden att
finnas på Falköpings kommuns hemsida och i Stadshuset. Annonsering om
samrådet sker via hemsidan och Falköpings Tidning.

Allmänhetens samrådsyttranden skickas direkt till Skaraborgs kommunal-
förbund. Yttranden från kommunens olika nämnder sammanställs och
skickas till Skaraborgs kommunalförbund. Skaraborgs kommunalförbund
har begärt in samtliga samrådsyttranden senast den 2 december 2019.
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Yttrande

Kommunstyrelsen önskar påtala att ärendet borde ha följt gängse remiss-
hantering och att kommunen inte har getts tillräcklig beredningstid då den
inkom i samband med sommarledigheter.

Vidare har byggnadsnämnden inom ramen för sitt ansvarsområde inget att
erinra mot förslaget. Byggnadsnämnden har dock påtalat att kommunens roll
i det fortsatta arbetet med utveckling av turistslingor är oklar, i synnerhet när
det gäller ansvar och huvudmannaskap för rast- och ställplatser. Byggnads-
nämnden har också anmärkt att programmet fokuserar på privata fordon och
kollektivtrafik och att möjligheten för cykling borde utredas.

Byggnadsnämndens yttrande och förslag till beslut den 28 augusti 2019,
§ 117, stämmer överens med kommunstyrelsens beslut.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 september 2019, har utarbetats av
stadsbyggnadschef Erna Pezic och turistchef Klara Börjesson Ahlqvist.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 103/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Magnus Fredricson, Skaraborgs kommunalförbund
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Erna Pezic, stadsbyggnadschef
Magnus Sundén, näringslivschef
Klara Börjesson Ahlqvist, turistchef
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation
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§ 160 Dnr 2019/00386 430

Ansökan om LONA-bidrag till det lokala naturvårds-
projektet "Naturreservatet Väsmestorp med
stenmurslandskapet"

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt stadsbyggnadsavdelningen att skicka
in en ny ansökan om statliga bidrag för det lokala naturvårdsprojektet
bildande av naturreservatet Väsmestorp med stenmurslandskapet.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav den 14 november 2018, § 166, stadsbyggnads-
avdelningen i uppdrag att ansöka om statliga bidrag för det lokala
naturvårdsprojektet bildande av naturreservatet Väsmestorp med
stenmurslandskapet. Stadsbyggnadsavdelningen skickade in en ansökan till
länsstyrelsen den 23 november 2018. I och med riksdagens budgetbeslut i
juni 2019 stod det klart att länsstyrelserna inte fick några medel att fördela
till 2019 års ansökningar om lokala naturvårdsprojekt (LONA).
Länsstyrelsen hänvisade därför till nästa ansökningstillfälle för år 2020.

Det finns nu möjlighet att söka nya statliga bidrag för lokala naturvårds-
projekt. Sista ansökningsdag är den 1 december 2019. Kommunen kan få
högst 50 procent av projektens bidragsberättigade åtgärder som bidrag.
Syftet med LONA-bidragen är att de ska bidra till att uppnå ett eller flera av
de nationella miljömålen.

Förvaltn ingens bedömning

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen ger i uppdrag åt
stadsbyggnadsavdelningen att skicka in en ny ansökan om LONA-bidrag för
det lokala naturvårdsprojektet Naturreservatet Väsmestorp med stenmurs-
landskapet.

Det finns flera fördelar med att bilda ett kommunalt reservat. Dels höjer man
områdets status och dels får området ett tydligare skydd och bättre skötsel så
att natur-, kultur- och friluftsvärdena bevaras och utvecklas i framtiden.
Genom att bilda ett kommunalt reservat har kommunen möjlighet att söka
markåtkomstbidrag hos Naturvårdsverket. Markåtkomstbidrag utgår för den
marknadsvärdesminskning som naturreservatsbeslutet kommer att medföra
på fastighet som kommunen redan äger. Naturvårdsverket svarar för
konsultkostnader för värdering och förhandling om kommunen anlitar
Naturvårdsverkets upphandlade konsulter för verksamheten. Bidraget uppgår
till högst 50 procent av bidragsberättigat belopp. Markåtkomstbidraget kan
avsättas för framtida skötsel av reservatet.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur-, natur- och friluftsvärdena kommer att gynnas av att området får ett
långsiktigt skydd som reservat. Projektet kommer att leda till förbättrad
förvaltning av området. Samhällsföreningen i Floby, Sörby-Floby
hembygdsförening, Falbygdens Fågelklubb och Västgötabergens svamp-
klubb är intresserade av att delta i projektet. Projektet kommer att drivas i
nära samarbete med föreningarna.

Finansier ing

Projektet medfinansieras dels med egen arbetsinsats och dels med överblivna
medel från projektet "Uppdatering av naturvårdsprogram" ansvar 1045,
verksamhet 306 och projekt 5103.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 26 augusti 2019, har utarbetats av
kommunekolog Carin Fransson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 104/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Stadsbyggnadsavdelningen
Marie -Louise Thor, Floby samhällsförening
Tony Gustavsson, Sörby-Floby hembygdsförening
Åke Abrahamsson, Falbygdens Fågelklubb
Kurt -Anders Johansson, Västgötabergens svampklubb
Carin Fransson, kommunekolog
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§ 161 Dnr 2019/00095 104

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2018 och
utbetalning för år 2020

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att partiernas redovisning
av partistödet för år 2018 läggs till handlingarna.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet för
år 2020 betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommun-
fullmäktige i Falköpings kommun enligt reglerna för kommunalt
partistöd.

Bakgrund

I kommunallagen (2017:725) finns grundläggande bestämmelser om
kommunalt partistöd. Kommunfullmäktige antog den 26 oktober 2015,
§ 122, regler för kommunalt partistöd som började gälla från och med den
1 januari 2016.

Det lokala partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas ställning i
den kommunala demokratin. Partistödet utgår till politiska partier som är
representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har
fått mandat i kommunfullmäktige, för vilket en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får bara ges till ett parti som är
en juridisk person. Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd.

Partistödet består av två delar, ett grundstöd som uppgår till 40 000 kronor
per samt ett mandatstöd som uppgår till 15 176 kronor per mandat och år.

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilket en vald
ledamot är fastställd enlig 14 kap. vallagen (2005:837). Om ett mandat i
fullmäktige blir vakant upphör mandatstödet som är kopplat till det mandatet
vid kommande fördelning av partistöd.

Partistödet ska årligen redovisas skriftligt på en särskilt blankett. Redo-
visningen ska avse perioden 1 januari -31 december. En av mottagaren
utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av
hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas
redovisningen. Redovisningen och granskningsrapporten ska lämnas in
senast den 30 juni året efter stödet betalats ut.

Partistödet betalas ut årligen i förskott efter beslut av kommunfullmäktige.
Efter att kommunfullmäktige beslutat vilka partier som ska få partistöd för
kommande år, betalas stödet ut i två lika stora delar i januari och juli månad.

Enligt 4 kap. 31 § kommunallagen (2017:725) får kommunfullmäktige
besluta om att partistöd inte betalas ut till ett parti som inte lämnar

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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redovisning och granskningsrapport senast 30 juni året efter perioden
redovisningen anser. Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2015,
§ 122, att anta regler för kommunalt partistöd (KFS 2015:08) där § 6
beskriver att om redovisning och granskningsrapport inte lämnats in i tid så
utgår inget partistöd till partiet nästkommande år.

I propositionen Vital kommunal demokrati (2013/14:5, s. 96) beskrivs att
redovisningens innehåll inte ska läggas till grund för något ställningstagande
från fullmäktiges sida, utan att fullmäktiges roll är att ta emot och hålla
redovisningen tillgänglig för den som vill ta del av den.

Förvaltn ingens bedömning

De av kommunfullmäktige beslutade reglerna för kommunalt partistöd
började gälla den 1 januari 2016. Enligt reglerna ska partistödet årligen
regleras skriftligt på en särskild blankett som ska lämnas in senast den
30 juni året efter att stödet har betalts ut.

Handlingar angående användningen av 2018 års partistöd har lämnats av
följande partier.

• Centerpartiet, 4 mars 2019

• Miljöpartiet, 25 mars 2019

• Sverigedemokraterna, 3 april 2019

• Liberalerna, 5 juni 2019

• Kristdemokraterna, 18 juni 2019

• Socialdemokraterna, 25 juni 2019

• Vänsterpartiet, 28 juni 2019

• Moderaterna, 28 juni 2019

Kommunledningsförvaltningen föreslår att partiernas redovisning av
partistödet för år 2018 läggs till handlingarna.

Kommunledningsförvaltningen föreslår också att partistödet för år 2020
betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i
Falköpings kommun enligt reglerna för kommunalt partistöd. Det vill säga
ett grundstöd, som uppgår till 40 000 kronor per år, och ett mandatstöd, som
uppgår till 15 176 kronor per mandat och år. Samtliga mandat i kommun-
fullmäktige besitts av en vald ledamot som är fastställd enligt 14 kap.
vallagen (2005:837).

Finansier ing

Partistöd betalas ut i januari samt i juli 2020 från kommunstyrelsens
kommunfullmäktigebudget. (Politik).

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 september 2019, har utarbetats av ekonom
Susanne Beijbom.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 105/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer ,,,..,—,. Protokollsutdraget bestyrks
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§ 162 Dnr 2019/00405 006

Sammanträdesdagar år 2020 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar under år 2020.

15 januari, 12 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni, 19 augusti,
16 september, 14 oktober, 18 november.

Sammanträdena äger rum onsdagar klockan 13:00.

Bakgrund

Kommunstyrelsen och dess utskott ska årligen besluta om dag och tid för
sina sammanträden. Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett
förslag som bygger på att kommunfullmäktige sammanträder tio gånger
under år 2020. Förslaget omfattar sammanträdesdagar för kommunstyrelsen,
kommunstyrelsens arbetsutskott och de studiebesök som arbetsutskottet
planerar att genomföra. Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott
för social hållbarhet kommer att fastställas senare.

För kännedom föreslås kommunfullmäktige fastställa följande
sammanträdesdagar under år 2020.

27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 29 juni, 31 augusti,
28 september, 26 oktober, 30 november.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningens förslag på sammanträdesdagar innebär en
förändring jämfört med tidigare år. Den nya planeringen utgår från principen
att kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden skickas en vecka före
sammanträdet istället för tio dagar före sammanträdet. På så sätt kan
kommunstyrelsens sammanträden läggas närmare kommunfullmäktiges
sammanträden och hela beslutsprocessen förkortas en vecka. På detta sätt
kommer ett ärende att kunna vandra snabbare från arbetsutskottet till
kommunfullmäktige.

Den nya planeringen ställer dock högre krav på en fungerande berednings-
process. Ärendena måste vara klara i den tid som är angiven som deadline
och justeringen av protokollet efter ett sammanträde med kommunstyrelsen
behöver göras redan på torsdagen eller fredagen efter sammanträdet.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 september 2019, har utarbetats av
kanslichef Linda Karelid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 106/2019.

Justerarnas signaturer
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Alla nämnder
Anna -Karin Linder, administratör
Stadshusets cafeteria
Receptionen
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§ 163 Dnr 2019/00432 101

Redovisning av obesvarade motioner oktober 2019

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att redovisningen av
obesvarade motioner läggs till handlingarna.

Bakgrund

Av 5 kapitlet 35 § i kommunallagen framgår följande. "En motion eller ett
medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad
som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma
tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från
vidare handläggning."

Av sista stycket i 31 § i kommunfullmäktiges arbetsordning, KFS 2015:19,
står det att om det finns motioner som inte har beretts färdigt inom ett år ska
de redovisas av kommunstyrelsen på kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och i oktober.

Förvaltn ingens bedömning

Vid avstämningen inför redovisningen till kommunfullmäktiges samman-
träde i oktober 2019 finns inga motioner som har överskridit beredningstiden
på ett år.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att redovisningen av obesvarade
motioner läggs till handlingarna.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 23 september 2019, har utarbetats av
kommunsekreterare Kajsa Björck.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 107/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturerA4,_
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§ 164 Dnr 2019/00239 168

Risk- och sårbarhetsanalys för åren 2019-2022

Kommunstyrelsens beslut

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

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 §).

Återremiss

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019, § 126, att ärendet om
risk- och sårbarhetsanalysen skulle återremitteras med motiveringen att
utreda varför en planering av åtgärder vid händelse av störningar inom
livsmedelsförsörjningen inte är en del av risk- och sårbarhetsanalysen.

Regeringen beslutade den 11 juni 2019 att bevakningsansvariga
myndigheter, bland annat Livsmedelsverket, ska inkomma med underlag för
den fortsatta inriktningen av det civila försvaret. Dessa underlag ska även
innehålla direktiv och riktlinjer för hur planerings- och åtgärdsprocessen för
bland annat livsmedelsförsörjningen ska genomföras på kommunal nivå.

Myndigheterna ska redovisa uppdraget till respektive ansvarigt departement i
Regeringskansliet senast den 2 mars 2020. Dessa redovisningar syftar till att
utgöra underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret inom
ramen för totalförsvaret.
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Nationella beslut gällande den fortsatta inriktningen till landets kommuner
avseende fortsatt arbete med civilt försvar (det vill säga
uppgiftsbeskrivningar), bedöms komma tidigast under slutet av nuvarande
mandatperiod.

Kommunala åtgärdsplaner som för exempelvis livsmedelsförsörjning,
energiförsörjning, transporter, hälso- och sjukvård samt finansiella tjänster
måste därmed ske parallellt med den nationella tidsplanen och tidigast efter
beslut på nationell och regional nivå.

Detta har förtydligats i förslaget till risk- och sårbarhetsanalys, kapitel 2.2
"Avgränsningar".

Tjänsteutlåtandet, daterat den 23 september 2019, har utarbetats av
säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 108/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga förvaltningschefer
Samtliga nämnder
Rebecca Bergelin, säkerhetssamordnare
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§ 165 Dnr 2019/00410 761

Medlemskap i det nationella antidopningsnätverk
PRODIS — Prevention av dopning i Sverige

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun deltar i det nationella
antidopningsnätverk PRODIS — Prevention av dopning i Sverige och
arbetar med arbetsmetoden "100 % Ren Hårdträning".

Bakgrund

PRODIS — Prevention av dopning i Sverige bildades år 2008 på initiativ från
STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem). Syftet med
nätverket PRODIS är att utveckla och sprida en arbetsmodell för att före-
bygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra
dopningspreparat. Inom nätverket PRODIS används den gemensamma
arbets-metoden "100 % Ren Hårdträning", som syftar till att minska
användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra
dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Detta sker genom
att tränings -anläggningar utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot
dopning i samverkan med berörda aktörer på området, framförallt mellan
tränings -branschen, polisen, Riksidrottsförbundet distriktsidrottsförbund
(DF), länsstyrelsen, kommunen och landstinget.

Inledningsvis ingick Stockholms län, Kalmar kommun, Linn&iniversitetet
och Malmö stad i nätverket. År 2009 utvidgades nätverket med Norrbottens
län, Kronobergs län och Dopingjouren. År 2011 fick STAD ett uppdrag av
dåvarande Statens folkhälsoinstitut att samordna nätverket och det
utvidgades ytterligare till att även omfatta Västernorrlands län, Värmlands
län, Örebro län, Östergötlands län och Kungsbacka kommun.

Under de år som nätverket har funnits har antalet kommuner och län som
ingår i nätverket utökats konstant och ambitionen för PRODIS under de
kommande åren är att få med alla län och dess kommuner i nätverket.
Nätverket PRODIS har under de senaste åren utvecklats och gått från att vara
ett projekt till att bli ett stort nationellt utvecklingsarbete för hur problemet
dopning i samhället skall hanteras över organisations- och myndighets-
gränser, till nytta både för individen och för samhället.

Förvaltn ingens bedömning

Det finns ett fortsatt stort behov att utveckla dopningsförebyggande metoder.
Om kommuner, län och idrottsförbund som arbetar förebyggande mot
dopning samverkar kring detta så blir effekterna större än om man arbetar
var och en på sitt håll. Det unika med PRODIS är den samverkan som har
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skapats mellan olika myndigheter och organisationer vilket gynnar ett
hållbart och långsiktigt arbete.

Huvudkomponenterna i arbetsmetoden "100 % Ren Hårdträning" är
följande.

Utbildning av nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar,
träningsansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet
och skola) i syfte att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten, samt
vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet.

Diplomering av träningsanläggningar. För att bli diplomerad måste
träningsanläggningen uppfylla följande kriterier: utbildat personalen,
utformat en policy och handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande
och personal, ha ett samarbete med polisen samt för föreningsdrivna
träningsanläggningar dessutom ett samarbete med Distriktsidrottsförbundet,
utsett en antidopningsansvarig på anläggningen samt att det ska finnas en
antidopningspärm på anläggningen.

Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället för att
minska tillgången på och användningen av anabola androgena steroider och
andra dopningspreparat.

Utöver detta syftar arbetet i PRODIS till att bidra till en nationell kunskaps-
uppbyggnad som kan spridas till övriga kommuner i landet.

Alla insatser i PRODIS bedrivs lokalt utifrån respektive kommunens
förutsättningar.

Finansier ing

Deltagandet i PRODIS är kostnadsfritt.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 11 september 2019, har utarbetats av Per -Erik
Källström, samordnare för ANDTS-frågor.

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har behandlat ärendet under
§ 19/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling
Per -Erik Källström, samordnare ANDTS-frågor

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 166 Dnr 2019/00284 023

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

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen väljer Rune Lennartsson (C) till ersättare i
kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet för tiden från och med den
24 oktober 2019 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första
sammanträde nästa mandatperiod.

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.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019, att välja Vanja
Wallemyr (C) till ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott samt att lämna
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet
vakant från och med den 17 september 2019.

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar att Rune Lennartsson (C) väljs till ersättare.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Adam Johanssons (M) yrkande och finner
att kommunstyrelsen har valt Rune Lennartsson (C) till ersättare i
kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet.

Paragrafen skickas t i l l
Rune Lennartsson (C)
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer

/17's

.--- > Protokollsutdraget bestyrks
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§ 167 Dnr 2019/00439 810

Remittering av motion från Marita Ljus (SD) och Jonas
Larsson (SD) om att genomföra en utredning av driften
för varmvattenbassäng på sjukhuset i Falköping

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen om att genomföra en utredning
av driften för varmvattenbassäng på sjukhuset i Falköping bereds av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Motionen behandlas preliminärt i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 januari 2020.

Bakgrund

Marita Ljus (SD) och Jonas Larsson (SD) har väckt en motion om att
genomföra en utredning av driften för varmvattenbassäng på sjukhuset i
Falköping. Av motionen framgår följande

" Motion för  utr edning av dr ift  för  Var mvattensbassängen på sjukhuset
i Falköping.
Varmvattensbassängen på sjukhuset i Falköping är nedläggningshotad.

Vi ser stora fördelar med att ha kvar denna möjlighet i kommunen dels för
miljön, hälsa, rehabilitering kort sagt det goda livet som kommunen verkar
för.

Idag utnyttjas denna av ca 150 personer. Ohälsan ökar för varje år så denna
siffra kommer med stor sannolikhet att öka.

Att ha det samlat på ett ställe gör att sparar vi mycket tid och energi då de
inte behöver åka till hjälpmedelscentral, motionsrum och vårdcentral. Allt
finns samlat på ett område.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

Att: Falköpings kommun utreder vad det skulle kosta att driva
varmvattenbassängen i egen regi.

Att: Falköpings kommun tar över verksamheten och på sätt minskar psykisk
och fysisk ohälsa i kommunen."

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019, § 97, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Paragrafen sk ickas t i l l
Magnus Schedin, t.f. kommundirektör
Linda Karelid, kanslichef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 168 Dnr 2019/00441 805

Remittering av motion från Milada Wurm (SD) om att ta
bort möjligheten för studieförbundet Ibn Rushd att
söka bidrag från Falköpings kommun

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen remitterar motionen om att ta bort möjlighet för
studieförbundet Ibn Rushd att söka bidrag från Falköpings kommun till
kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast den 6 januari 2020.

Bakgrund

Motion från Milada Wurm (SD) om att ta bort möjlighet för studieförbundet
Ibn Rushd att söka bidrag från Falköpings kommun.

" Att ta bor t möjlighet för  studieför bundet Ibn Rushd att  söka bidr ag
fr ån Falköpingskommun
Det muslimska studieförbundet Ibn Rushd har starka kopplingar till det
Muslimska Brödraskapet. Nu är det bekräftat genom professorn Erik Amnå,
som på uppdrag av Folkbildningsrådet genomförde studie. Hans rapport
heter "När tilliten prövas". Folkbildningsrådet studie är gedigen, framtagen
under sju månader och där framgår att Ibn Rushd bla.a. återkommande bjöd
in föreläsare med antidemokratiska, homofobiska och uppviglande åsikter.
Ibn Rushd lever inte upp till målet att stärka och utveckla demokratin.
Tvärtom.

Länk till https://www.folkbildningsradet.se/globalassets/rapporter/ovriga-
rapporter/2019/folkbildningsradet_rapport_ibnrushd_2019.pdf

I Falköpings kommuns riktlinjer för bidragsstöd för studieförbundet finns
Ibn Rushd fortfarande.

En av ledord i Falköpings kommun är att skapa ett socialt hållbart samhälle.

Det åstadkommer man inte genom att skicka bidrag till organisationer som
står för polarisering, antidemokratiska åsikter, homofobi och nära koppling
till Muslimska Brödraskapet.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

Att: Falköpings kommun kommun ta bort möjlighet för studieförbundet Ibn
Rushd att söka bidrag från Falköpingskommun."

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019, § 98, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Paragrafen skickas t i l l
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§169 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
2019/420 Rekrytering av ny kommundirektör Kommunstyrelsens

arbetsutskott, § 88

2019/420 Tillförordnade av kommundirektör Kommunstyrelsens
arbetsutskott, § 90

Personalärenden — kommunledningsförvaltningen (§ 8)
Diar ienr Beslut Delegat

Anställda under september månad 2019:

Vikarierande kommunsekreterare Kanslichef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Diar ienr Beslut Delegat

2019/345 Fördelning av centrala medel för
löneöversyn för år 2019

Kommunstyrelsens
arbetsutskott, § 76

Diar ienr Beslut Delegat

2019/415 Adressättning för fastigheten Ägir 32 1:e mätningsingenjör

2019/417 Adressättning för fastigheten 1:e mätningsingenjör
Lantmannen 7

2019/130 Värdeintyg för Diamanten 1 Mark- och
exploateringsansvarig

2019/446 Adressättning för fastigheten 1 mätningsingenjör
Byggmästaren 14

2019/457 Reservation av småhusvillatomt Åkern 2 Mark- och
exploateringsingenjör

Anmälningsärenden

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

Nr Är ende

1 Protokoll från Miljönämnden östra Skaraborgs den 11 september 2019

2 Protokoll från kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborgs
direktionsmöte den 30 september 2019

3 Protokoll från kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet den
18 september 2019

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks


