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§ 185 Dnr 2018/00509 041

Besvarande av motion från Camilla Funke (MP) om att
upprätta en klimatbudget för Falköpings kommun

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att
upprätta en klimatbudget för Falköpings kommun.

Bakgrund

Camilla Funke (MP) har väckt en motion om att upprätta en klimatbudget för
Falköpings kommun. Av motionen framgår följande.

"Motion om en klimatbudget för Falköpings kommun

Bakgrund:

Allvaret i den situation vi som samlad mänsklighet står inför i form av ett
kollapsat klimatsystem om inte vår påverkan genom direkta utsläpp och
andra aktiviteter kraftfullt minskar kan inte nog understrykas. Skillnaden
mellan att lyckas och misslyckas med uppgiften kan kort och gott handla om
vår egen och våra barns överlevnad.

Världens ledare enades 2015 i Parisavtalet om att hålla den globala tempera-
turhöjningen väl under 2 grader C, med målet att inte överskrida 1,5 grader
C. Men gapet mellan de åtaganden som diskuteras och det som vetenskapen
anser behöver göras för att undvika klimatkatastrof är enormt, samtidigt som
utsläppen ökar och klimatförändringen får allt värre konsekvenser. Risken
för så kallade tröskeleffekter, som skulle få processen att skena bortom vår
kontroll och i värsta fall innebära en obeboelig planet, är överhängande.

För att undvika en värld i klimatkaos krävs enorma och snabba förändringar
av våra samhällen. Tiden är oerhört knapp och ansvaret vilar tungt på oss
som är folkvalda politiker. Troligen är den här mandatperioden den absolut
sista chansen vi får. Vi måste omedelbart styra om kursen från en ohejdad
konsumtion av fossila bränslen till ett energieffektivt, förnybart och cirkulärt
samhälle.

I avsaknad av globalt ledarskap kan lokala initiativ och framsteg ha en
avgörande betydelse för utvecklingen. Vi i Falköping kan visa att en om-
ställning till nollutsläpp inte bara är både nödvändig och fullt möjlig, utan
även kan ha positiva effekter för folkhälsan, stadsmiljön och det lokala
näringslivet med mera. Och Falköpings kommun har kommit en bra bit på
vägen. Men trots stora satsningar på vindkraft, biogas, logistik med mera
ligger kommunens utsläpp enligt den senaste tillgängliga statistiken över
såväl läns- som riksgenomsnittet och det är uppenbart att mycket arbete
återstår.

Justerarnas signaturer Protokolisutdraget bestyrks
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Ett verktyg för att möjliggöra den omställning som krävs är att ta fram en
lokal klimatbudget för kommunens verksamheter som tydliggör vad som
behöver göras för att klara uppgiften. En klimatbudget är den begränsade
totala mängd utsläpp, det utsläppsutrymme, som kan släppas ut till atmos-
fären för att klara ett visst temperaturmål. I Sverige har ett tiotal kommuner
redan tagit initiativ till och fått hjälp med att upprätta en klimatbudget, eller i
praktiken en koldioxidbudget. Detta har skett i samarbete med Centrum för
miljö- och utvecklingsstudier (Cemus) vid Uppsala universitet tillsammans
med milj ökonsultbolaget Ramböll. Arbetet utgår från klimatforskaren Kevin
Andersons, brittisk gästprofessor vid Cemus, forskning om att kvantifiera
Parisavtalet. I ett senare skede kommer även sex län och regioner att få ta del
av sina koldioxidbudgetar. Den huvudsakliga slutsatsen hittills är att Sverige
och kommunerna behöver sikta mot 15 % utsläppsminskningar per år för att
vi ska ha en chans att uppnå 2-gradersmålet.

En klimatbudget är ett pedagogiskt sätt att förtydliga och konkretisera
globala och regionala mål till lokal nivå för alla berörda aktörer i
kommunen. Det innebär att det inför politiska beslut om till exempel
byggprojekt och andra investeringar finns kännedom om det tillgängliga
utrymmet för ytterligare utsläpp. Kanske krävs andra byggmaterial, andra
bränslen för transporter samt aktiva åtgärder för inbindning av kol i
växtlighet genom till exempel plantering av träd eller gröna tak och fasader.
Kännedom om det tillgängliga lokala utsläppsutrymmet är också avgörande i
framtagandet eller upp -dateringen av en lokal energi- och klimatplan. På så
sätt kan politiken både förstå utmaningen och prioritera mellan olika mer
eller mindre effektiva åtgärder. En annan fördel är att det praktiska
genomförandet indirekt kan bistå forskningen om det viktiga arbetet med att
beräkna och använda klimatbudgetar. Ytterligare positiva bieffekter som en
klimatbudget kan innebära är att kommunen skyndsamt behöver införa
åtgärder som underlättar för invånarna att ställa om till en klimatsmart
livsstil till exempel genom att bygga ut laddstolpar, göra det lättare att åka
kollektivt, gå eller cykla, stimulera till uppförande av fler
solcellsanläggningar med mera. Andra åtgärder, som till exempel att verka
för en ökad lokal energi- och mat -produktion skulle inte bara vara bra för
klimatet utan även innebära arbets-tillfällen samt minska sårbarheten vid
kommande samhällskriser.

Läget är akut och vi måste agera nu, innan det är för sent. Vi vill därför att
kommunfullmäktige utan dröjsmål ger kommunstyrelsen i uppdrag att låta
utreda hur en klimatbudget kan hjälpa Falköpings kommun att bidra till att
Sverige uppfyller sitt åtagande i Parisavtalet.

Justerarnas signaturer
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Vi yrkar på

• att en lokal klimatbudget för Falköping fastställs, efterlevs och
löpande revideras utifrån vetenskaplig grund (d v s att Parisavtalet
översätts till kommunal nivå i Falköping)

• att den lokala klimatbudgeten används som underlag i kommande
uppdateringar av energi- och klimatstrategin för Falköping"

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018, § 164, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade
den 9 januari 2019, § 17, att motionen ska beredas av kommunstyrelsens
arbetsutskott. Motionen behandlas preliminärt i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 22 maj 2019.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunen är sannolikt den organisation i samhället som bäst kan samordna
den snabba omställning som behövs för att klara Parisavtalet.
Utsläppsminskningarna behöver ske på lokal nivå och det arbetet behöver
starta nu. Om detta inte sker och Sverige totalt sätt inte levererar dessa
utsläppsminskningar är det svårt att påstå att Sverige följer Parisavtalet,
vilket också innebär att vi kollektivt väljer en framtid med mycket kraftiga
klimatförändringar som ett resultat av minst 2 graders temperaturökning på
jorden.

En lokal koldioxidbudget/klimatbudget är helt enkelt en uträkning utifrån
kommunens koldioxidutsläpp och hur snabbt minskningen behöver vara för
att nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet på lokal nivå.

Falköpings kommun behöver minska sina klimatutsläpp oavsett metod. För
att kunna påbörja arbetet underlättar det att veta hur stor minskningen
behöver vara i Falköping. En koldioxidbudget/klimatbudget kan då vara ett
pedagogiskt och relativt enkelt verktyg för att visa hur mycket Falköping
behöver minska sina utsläpp per år för att nå klimatmålen.

Kommunledningsförvaltningen tycker att det här är en viktig fråga, men på
vilket sätt en systematisk minskning av klimatutsläppen säkerställs på bästa
sätt utifrån Falköpings kommuns förutsättningar behöver förvaltningen
arbeta vidare med. Det är viktigt att säkerställa att en eventuell klimatbudget
kan förankras i kommunens dagliga arbete för att minska våra utsläpp, så att
ett sådant arbete leder till faktiska minskningar. En annan fråga är vad som
ska omfattas av en eventuell klimatbudget. Ska den omfatta bara Falköpings
kommun som organisation för att minska organisationens utsläpp eller ska
det vara en klimatbudget för Falköpings kommun som geografiskt område?

Ett flertal andra kommuner har påbörjat arbetet med att ta fram en
klimatbudget, vilket bör underlätta att få fram resonemang kring hur sådana
används redan i dag på andra ställen.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Idén om en lokal klimatbudget ställer konununledningsförvaltningen sig
positiv till, men att bifalla motionens förslag i sin helhet ses i dagsläget inte
som möjligt. Det är de lokala förutsättningarna som ska styra hur Falköpings
kommun på bästa och mest effektiva sätt tar ansvar och säkerställer att
klimatutsläppen minskar. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
kommunfullmäktige avslår motionen om att upprätta en lokal klimatbudget
för att vidare utreda på vilket sätt en systematisk minskning av
klimatutsläppen säkerställs på bästa sätt i Falköpings kommun.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 maj 2019, har utarbetats av miljöstrateg Nina
Ramsauer

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 51/2019.

Kommunstyrelsen har tidigare hanterat ärendet under § 87/2019 och valde då
att inte behandla ärendet.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer ...
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§ 186 Dnr 2019/00464 041

Flerårsplan för åren 2020-2022 och budget för år 2020

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Fastställa skattesatsen för år 2020 till 21,95 öre per skattekrona.

2 Godkänna driftsbudget för år 2020 och plan 2021-2022.

3 Godkänna investeringsbudgeten för år 2020 och plan 2021-2024.

4 Godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år
2020 och plan 2021-2022.

5 Falköpings kommuns långfristiga låneskuld får högst uppgå till en miljard
femhundra miljoner (1 500 000 000 kronor) vid utgången av år 2020.

6 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fördela de
centrala medel som finns avsatta för löneöversyn till nämnderna efter
avslutad löneöversyn för år 2019.

7 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att justera
nämndernas kapitalkostnader för år 2019.

8 Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om
användning av oförutsedda medel inom centrala poster.

9 Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att utreda om de
placeringar som finns inom IFO i större utsträckning kan finnas inom den
egna kommunen eller i samarbete med andra kommuner i Skaraborg,
uppdraget ska finnas som underlag till budgetarbetet för år 2021-2023

10 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen, kompetens- och
arbetslivsnämnden och socialnämnden, kommunstyrelsen har
samordningsansvaret, i uppdrag att utarbeta en strategi för att minska
kostnaderna för försörjningsstöd och få fler i arbete, uppdraget ska
redovisas till kommunstyrelsen under år 2020.

11 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
bostadsanalys som ska ligga till grund för ett uppdaterat
bostadsförsörjningsprogam, uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen under år 2020.

12 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att anta en
digitaliseringsstrategi med fokus på inre effektivitet i kommunen,
förbättrad arbetsmiljö och att minska rekryteringsbehovet av bristyrken,
uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen under år 2020.

13 Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder, kommunstyrelsen har
samordningsansvar, i uppdrag att utreda och säkerställa en fungerande
process för lokalförsörjning och lokaler som verksamheterna ej längre

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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behöver, uppdraget ska finnas som underlag till budgetarbetet för år 2021-
2023

14 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att
ta fram verksamhetsmål samt verksamhetsbudget utifrån fastställd
budgetram.

Deltar ej  i beslutet

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

Bakgrund

Förslaget till Falköpings kommuns flerårsplan för år 2020-2022 har arbetats
fram utifrån kommunens antagna riktlinjer för ekonomi och
verksamhetsstyrning.

Kommunstyrelsen antog den 7 maj 2019, §70, budgetförutsättningarna för
flerårsplanen för år 2020-2022. Kommunledningsgruppen arbetade därefter
fram ett budgetunderlag utifrån budgetförutsättningarna vilken presenterades
för politiken den 3 juni 2019. I detta budgetunderlag fanns både förslag till
budgetram och investeringsbudget för de tre åren.

Under augusti presenterade Sveriges Kommuner och Landsting sin nya
skatteprognos vilket medförde att ekonomiavdelningen skickade ut nya
budgetunderlag till politiken baserat på den nya skatteprognosen.

Förslaget till flerårsplan för år 2012-2022 är framtaget av den styrande
majoriteten i Falköpings kommun bestående av Moderaterna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Majoriteten
har tagit fram förslag på budgetram och investeringsbudget.
Ekonomiavdelningen har sedan utifrån detta material och budgetmöten
majoriteten arbetat fram resultatbudget, balansbudget och
finansieringsbudget samt upprättat ramar för drifts- och investeringsbudget.

1 förslaget till flerårsplan för år 2020-2022 återfinns även de av majoriteten
beslutade målen som Falköpings kommun ska arbeta med under perioden.
Det är följande fyra mål, skapa förutsättningar för ett socialt hållbart
Falköping, skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping, skapa
förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas samt skapa förutsättningar
för att kvalitén inom verksamheten ska öka.

Utifrån flerårsplanen för år 2020-2022 ska nämnderna arbeta fram egna
verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån den fastställda budget- och
investeringsramen i en verksamhetsplan för år 2020-2022.
Verksamhetsplanen för år 2020-2022 ska vara beslutad av nämnde senast
den 15 januari 2020.

Justerarnas signaturer 3 Protokollsutdraget bestyrks
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Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott under §
113/2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 oktober 2019, har utarbetats av ekonom
Christoffer Eriksson.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige
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§ 187 Dnr 2019/00264 045

Utökad borgensram Falköpings Hyresbostäder AB

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökad
kommunal borgensram för Falköpings Hyresbostäder AB och Fastighets
AB Mösseberg från 700 miljoner kronor till 900 miljoner kronor.

Jäv

Jonas Larsson (SD) och Fredy Neilman (S) deltar ej i överläggningarna på
grund av jäv.

Bakgrund

Falköpings Hyresbostäder och Fastighets AB Mösseberg har den 29 maj
2019 inkommit med en begäran om utökad kommunal borgensram från 700
mnkr till 900 mnkr. Bolaget anger som skäl till begäran behov av ny
finansiering för upprustning, energieffektiviseringsprojekt, förvärv och
nybyggnation.

Av gällande beslut i kommunfullmäktige 21 mars 2016, § 30 samt 25 april
2016, § 66, angående kommunal borgen framgår att högsta lånebelopp för
kommunal borgen är totalt 700 mnkr för båda bolagen tillsammans.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt Falköpings Hyresbostäder AB:s framställan till kommunfullmäktige
beräknas marknadsvärdet för fastighetsbeståndet vid årsskiftet uppgå till
1 620 mnkr. Den totala låneskulden för Falköpings Hyresbostäder AB
kommer vid årsskiftet, 31 december 2019, uppgå till 640 mnkr varav 576
mnkr med kommunal borgen. Fastighets AB Mössebergs låneskuld kommer
vid samma tidpunkt att uppgå till 90 mnkr, varav hela skulden med
kommunal borgen som säkerhet.

Kommunledningsförvaltningen har utöver bolagets framställan tagit del av
bolagets affårsplan 2019-2023 samt underlag för begäran om utökad
borgensram. Av affårsplanen framgår vilka planerade projekt den aktuella
finansieringen avser däribland Plåtslagaren, 15, 38 och Läkaren 3,
Dotorpsgatan 7 med inflyttning under 2019 samt Diamanten etapp 1 och 2
med inflyttning under 2020 respektive 2021.

Detta innebär att höjningen av den totala låneramen för bägge bolagen
tillsammans från 700 mnkr till 900 mnkr medför en mycket låg finansiell
risk för kommunen och dess invånare. Kommunledningsförvaltningen
bedömer därför att bolagets framställan om utökad kommunal borgensram
till 900 mnkr skall beviljas.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott under §
114/2019.

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

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

t (

( 3 ) Protokollsutdraget bestyrks
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§ 188 Dnr 2019/00359 045

Förnyelse av borgensförbindelse med Kommuninvest

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Falköpings kommun bekräftar att
ingången borgensförbindelse av den 7 april 2010
("Borgensförbindelsen"), vari Falköpings kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(pub!) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Falköpings kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
nuvarande och blivande borgenärer.

2 Kommunfullmäktige beslutar att Falköpings kommun bekräftar att
regressavtalet undertecknat av Falköpings kommun den 28 september
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.

3 Kommunfullmäktige beslutar att Falköpings kommun bekräftar att
garantiavtalet undertecknat av Falköpings kommun den 28 september
2011, vari Falköpings kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

4 Kommunfullmäktige beslutar att utse kommundirektören och
ekonomichefen att för kommunens räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.

Bakgrund

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Falköpings kommun utfärdade sin borgensförbindelse
den 7 april 2010.

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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borgens -förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats
genom beslut av fullmäktige. Giltighetstiden för Falköpings kommuns
borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och
den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är
det av mycket stor vikt att Falköpings kommun innan borgensförbindelsens
giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som
anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande,
samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av
borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts
ytterligare en tioårsperiod.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal ("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet.
Falköpings kommun undertecknade Regressavtalet den 28 september 2011
och Garantiavtalet den 28 september 2011. Även dessa avtal riskerar att bli
ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet
med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt
förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet
således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste
endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som
avtalen ("Bekräftelsen").

Förvaltn ingens bedömning

Falköpings kommun har sedan tidigare beslutat att vara medlemmar i
Kommuninvest och ingå de borgensåtagande och regressavtal som krävs för
medlemskap. Ovanstående beslutsförslag är en förutsättning för fortsatt
medlemskap i Kommuninvest. Medlemskapet har varit och är fördelaktigt
för kommunens finansiering av investeringar.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att
besluta enligt ovan.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott under §
115/2019. Tjänsteutlåtandet, daterat den 13 oktober 2019, har utarbetats av
ekonomichef Magnus Fleischer.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer
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§ 189 Dnr 2019/00438 210

Planprogram för Marjarps industriområde

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt stadsbyggnadsavdelningen att ta
fram ett planprogram för utvecklingen av Marjarps industriområde.

Bakgrund

Marjarps industriområde utvecklas och sedan år 2000 har flera detaljplaner
tagits fram i olika versioner och etapper. Dessa detaljplaner och nu pågående
planuppdrag omfattar i princip den mark som utpekades i det program som
antogs av kommunfullmäktige den 23 februari 2009, § 23.

I översiktsplanen, fastställd av kommunfullmäktige den 26 februari 2018,
§ 44, finns mer mark i området avsedd för framtida verksamhetsområde.

Förvaltn ingens bedömning

Framtagande av ett planprogram har bedömts som viktigt för att främja den
framtida utvecklingen av och skapa en samlad bild av området.

Ett planprogram är ett dokument som beskriver kommunens vilja för ett
område och arbetas fram genom en process enligt plan- och bygglagen. I
denna process sker dialog med myndigheter och allmänhet. Ett planprogram
arbetas fram för att på ett övergripande och samlat sätt dokumentera
förutsättningar och möjligheter inom ett område samt för att underlätta
kommande detaljplanering av området. I ett planprogram kan även olika
exploateringsföreslag presenteras, men är inte bindande så som en detaljplan.

Uppskattad tidsplan för planprogrammet är att samråd kan hållas under
första eller andra kvartalet 2020 och att det kan vara färdigt under tredje eller
fjärde kvartalet 2020.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott under §
116/2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 25 september 2019, har utarbetats av
planarkitekt Josef Karlsson.

Paragrafen sk ickas t i l l
Stadsbyggnadsavdelningen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 190 Dnr 2019/00458 269

Förlängning av markanvisningsavtal med OBOS
Projektutveckling AB för kvarteret Prästgårdsgärde, del
av Gamla Stan 2:26

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
markanvisningsavtal med OBOS Mark AB för del av Gamla Stan 2:26,
Prästgårdsgärde, Falköping.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2014, § 131, att anta
detaljplan för Prästgårdsgärde i Falköpings stad. Kommunstyrelsen beslutade
den 10 maj 2017, §§ 63-64, att utse OBOS Sverige AB till vinnare i
markanvisningstävling för Prästgårdsgärde och att finansiera
iordningsställande av området i enlighet med detaljplan. Arbetet med att
iordningställa området är till största delen klart. Kommunfullmäktige
beslutade att godkänna markanvisningsavtal med OBOS projektutveckling
AB den 29 januari 2018 § 15 och köpeavtal för etapp 1 med OBOS Mark
AB den 27 augusti 2018.

Förvaltn ingens bedömning

OBOS Mark AB har genomfört byggnation av 26 stycken radhus inom etapp
1 enligt köpeavtal samt anlagt den gemensamma parkeringen väster om
området. OBOS fortsätter utbyggnaden av etapp 1 med 12 stycken
bostadsrättslägenheter med säljstart under hösten 2019. Planering av etapp 2
pågår och en säljstart beräknas till våren 2020. Nuvarande
markanvisningsavtal gäller till och med den 31 december 2019. OBOS plan
är att fortsätta utvecklingen av Prästgårdsgärde och önskar därför att förlänga
markanvisningen för etapp 2 och 3 (se figur 1). OBOS har genomfört
projektet enligt avsikterna i nuvarande markanvisningsavtal och
förvaltningen bedömer att de har möjlighet att fortsätta arbetet med att
utveckla området i enlighet med kommunens vilja.

Figur 1 — Avtalsområde
Enligt bifogat förslag till markanvisningsavtal medges exploatören option på
de två återstående delområdena inom Prästgårdsgärde. Avtalet villkoras med
att kommunfullmäktige i Falköpings kommun godkänner avtalet senast den
28 februari 2020 och att beslutet vinner laga kraft. Optionen gäller under ett
års tid räknat från att beslutet vinner laga kraft. Förvärvar exploatören
område två, som utgör andra utbyggnadsetappen, under optionstiden förlängs
optionen för område tre med ytterligare ett år.

signaturer
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Köpeskillingen är, i enlighet med underlaget till markanvisningstävlingen,
satt till 580 kronor per kvadratmeter bruttoarea (BTA). Detta ger följande
köpeskillingar:

Område två: 4 727 000 kronor

Område tre: 5 539 000 kronor

Marköverlåtelseavtal ska tecknas inom optionens giltighetstid. Exploatören
har betalat en avgift för markanvisningen motsvarande fem procent av
köpeskillingen för respektive område. Avgiften räknas av från
köpeskillingen vid framtida överlåtelse av respektive område.

För övriga villkor hänvisas till avtalet.

Mot bakgrund av tidigare fattade beslut och det i ovan anförda föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till markanvisningsavtal
med OBOS Projektutveckling AB för del av Gamla Stan 2:26,
Prästgårdsgärde, Falköping.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott under §
117/2019. Tjänsteutlåtandet, daterat den 9 oktober 2019, har utarbetats av
mark- och exploateringsansvarig Alexander Järkeborn.

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar att ändra från "OBOS projektutveckling AB" till
"OBOS Mark AB" i beslutsförslaget med motiveringen att delar av OBOS
projektutveckling AB uppgått i OBOS Sverige AB och OBOS Mark AB,
vilket innebär att en korrigering av avtalsparten är nödvändig.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
respektive Adam Johanssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Adam Johanssons (M) yrkande.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 191 Dnr 2019/00445 253

Försäl jning av del av Gamla Stan 2:26 t i l l  Selfors
Consult ing A B

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige till köpeavtal med Sel
Hällkistan AB om försäljning av del av fastigheten Gamla Stan 2:26 för
en köpeskilling om 3 886 480 kronor.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera rätten att
flytta fram tillträdesdatum enligt köpeavtalet som längst till 2020-10-31
till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Falköpings kommun har i samarbete med Buffin Real Estate Sweden AB
tagit fram en ny detaljplan, Gamla Stan 2:26 (KV. Megaliten m.fl.), för att
möjliggöra etablering av en Biltemabutik samt ytterligare ett område avsett
för handel med skrymmande varor, livsmedel, drivmedel och restaurang.
Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Falköpings kommun den 27
november 2017, § 137, och beslutet vann laga kraft den 19 december 2017.
Beslut om iordning-ställande av området togs av kommunstyrelsen i
Falköpings kommun den 10 januari 2018, § 13, och arbetet med
iordningställandet är inne i slutskedet. Fullmäktige i Falköpings kommun
beslutade den 25 juni 2018 § 109 att teckna ett markanvisningsavtal med
Selfors Consulting AB för att möjliggöra etablering av lokaler avsedda för
sällanköpshandel med gemensam lösning för parkering. Arbetet med
etablering av området är inne i en fas där köp av fastigheten aktualiseras.

Förvaltn ingens bedömning

Falköpings kommun har tecknat ett markanvisningsavtal med Selfors
Consulting AB som arbetar med utveckling av handelsområden. Syftet med
avtalet är att ge Selfors Consulting AB möjlighet att utveckla ett område med
lokaler för sällanköpshandel i enlighet med syftet i detaljplan och Falköpings
kommuns handelsstrategi. Arbetet med att utforma området pågår och är i ett
skede där köpeavtal behöver tecknas med kommunen för att exploatören ska
kunna teckna hyresavtal med de aktörer som vill etablera sig inom området.

Ett förslag till köpeavtal har upprättats (se bilaga). Avtalet omfattar ett
område om 48 581 kvadratmeter (se figur 1) som säljs för en köpeskilling
om 3 886 480 kronor vilken har bestämts utifrån gällande taxaom 80 kronor
per kvadratmeter för mark i A-läge. Köparen erlägger även ersättning om 8
kronor per kvadratmeter exklusive moms för exploateringskostnader
bestående i flytt av stenmurar och stenrösen inom området. Köparen står för
kostnader i samband med lantmäteriförrättning. Tillträde sker en vecka efter

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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det att beslut om att godkänna detta avtal fattats av kommunfullmäktige i
Falköpings kommun, att fastighetsbildning medgivits, att dessa beslut har
vunnit laga kraft och att markens beskaffenhet har godkänts av köparen,
dock senast den 30 april 2020. Köparen ska, vid vite om 50 procent av
köpeskillingen, inom 18 månader från tillträdet ha anlagt grunden för en
byggnad om minst 3 000 kvadratmeter. För övriga villkor hänvisas till
köpeavtalet.

Figur 1 — Avtalsområde
Mot bakgrund av tidigare fattade beslut samt de ovan anförda föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna förslag till köpeavtal med Sel Hällkistan
AB om försäljning av del av fastigheten Gamla Stan 2:26 för en köpeskilling
om 3 886 480 kronor samt att delegera rätten att flytta fram tillträdesdatum
enligt köpeavtalet som längst till 31 oktober 2020, till kommunstyrelsen

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott under §
118/2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 oktober 2019, har utarbetats av mark- och
exploateringsansvarig Alexander Järkeborn.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 192 Dnr 2019/00475 844

Drift av Mössebergs camping, stugby och vandrarhem
år 2020

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen,
näringslivsenheten fortsätter ansvara för driften av Mössebergs Camping,
Stugby och vandrarhem från 1 januari, 2020.

Bakgrund

Mössebergs Camping och Stugby och Vandrarhemmet har arrenderats av
Mösseberg Camping o Stugby AB sedan 2005. Den 14 januari 2019 inkom
arrendatorn med en begäran om uppsägning av arrendet på grund av
hälsoskäl. Fastighetsavdelningen godkände efter samråd med majoritetens
politiska beredning uppsägningen. Kommunledningsförvaltningen har
genom Näringslivsenheten har sedan 14 januari, 2019 ansvarat för driften av
Mössebergs Campingen, Stugby och Vandrarhem.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen har i nära samråd med samhälls-
byggnadsförvaltningen upprättat en arbetsordning för att hantera den
uppkomna situationen med målsättningen att höja standarden och
ambitionsnivån med verksamheten. Kommunledningsförvaltningen föreslås
genom Näringslivsenheten att fortsätta ansvara för driften av Mössebergs
Camping, Stugby och vandrarhem från 1 januari, 2020 och under
utredningstiden för framtida driftsform av Mösseberg.

Finansier ing

Förvaltningen bedömer inte att förslaget kommer medföra några ytterligare
kostnader.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 11 oktober 2019, har utarbetats av
näringslivschef Magnus Sundén.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 119/2019

Paragrafen skickas t i l l
Näringslivsenheten

Jan Aur&i, fastighetschef

Justerarnas signaturer ,=. Protokollsutdraget bestyrks
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§ 193 Dnr 2019/00426 430

Ansökan om LONA-bidrag till det lokala
naturvårdsprojektet "Falekvarna"

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om 498 000 kronor i bidrag till det
lokala naturvårdsprojektet "Falekvarna".

Bakgrund

Det finns nu möjlighet att söka nya statliga bidrag för Lokala naturvårds-
projekt (LONA). Sista ansökningsdag är den 1 december. Kommunerna kan
få högst 50 % 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. Bidrag kan sökas för följande åtgärder:
kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag, områdesskydd, skötsel av
områden, naturtyper och arter, restaurering av områden, information,
folkbildning eller annan kunskapsspridning.

Kommunen kan söka bidrag hos länsstyrelsen för att genomföra åtgärder, på
egen hand eller tillsammans med andra lokala aktörer i gemensamma
projekt. Det är kommunen som är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför
länsstyrelsen för genomförandet och redovisning av åtgärderna. I de fall där
lokala aktörer genomför åtgärder bör därför kommunen upprätta skriftliga
avtal med aktörerna för genomförande av projektet. Det är kommunen som
tar emot bidraget från länsstyrelsen.

Kommunen kan medfinansiera projektet genom kontanta medel och/eller
arbetsinsats. Värdet av ideellt arbete kan också utgöra medfinansiering till ett
värde av högst 200 kronor per timme.

Förslag på projekt

Slöta natur och hembygdsförening har tagit fram ett förslag på projekt som
föreningen önskar genomföra. Falekvarna är välkänt som ett naturskönt
område i kommunen. Detta beror på Kvarnbäcken med omgivande dalgång,
kvarnbyggnaderna och betesmarkerna. Utmed Kvarnbäcken finns en
vandringsled som är cirka 1 360 meter lång. Området håller på att växa igen
och tillgängligheten och skönhetsvärdena har försämrats. Syftet med
projektet är att bevara ett öppet beteslandskap, bevara och utveckla den
biologiska mångfald samt att tillgängliggöra Falekvarnaleden. I projektet
ingår följande åtgärder:

- Stängsling av omgivande betesmarker

- Restaurering av vandringsleden (spänger, broar, fårister)

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om att
ansöka om 498 000 kronor i bidrag till det lokala naturvårdsprojektet
"Falekvarna". Falekvarnaleden är en mycket naturskön led med både höga
kultur- och naturvärden. Området ingår i riksintresse för kulturmiljövård och
naturvård. Tillgängliggörande av leden bidrar till att främja friluftslivet och
natur- och kulturturism i kommunen och restaurering av betesmarkerna
bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Stadsbyggnadsavdelningen
anser att det är ett bra projekt och ser mycket positivt på Slöta natur och
hembygdsföreningens initiativ.

Finansier ing

Projektet finansieras till 50 % av statliga bidrag. Släta natur- och
hembygdsförening medfinansierar resterande del.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 10 oktober 2019, har utarbetats av
kommunekolog Carin Franson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 121/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Niclas Fällström, Släta natur- och hembygdsförening

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 194 Dnr 2019/00444 250

Rivning av byggnader på Lilla Sikagården

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att riva byggnader på Lilla Sikagården till en
beräknad kostnad om cirka 800 000 kronor.

2 Kommunstyrelsen beslutar att finansiera rivning av byggnader med medel
ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering år 2019.

Bakgrund

Byggnadsnämnden i Falköpings kommun beslutade den 27 februari 2019 att
skicka ut detaljplan för Lilla Sikagården på samråd. Detaljplanen förväntas
att antas i slutet av år 2020. Bostadshuset på Lilla Sikagården har tidigare
hyrts ut men står i dagsläget tomt.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt planförslaget ska en dagvattendamm anläggas på platsen där Lilla
Sikagården (se figur 1) ligger idag, gården behöver därför rivas. Utbyggnad
enligt detaljplan Lilla Sikagården är planerad till år 2021.

Mot bakgrund av tidigare fattade beslut samt det ovan anförda föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att riva
byggnader på Lilla Sikagården till en beräknad kostnad om cirka 800 000
kronor samt att finansiera rivning av byggnader med medel ur
kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering år 2019.

Finansier ing

Rivning av byggnader finansieras med medel ur kommunstyrelsens
investeringsmedel för exploatering år 2019.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott under § 122/2019

Tjänsteutlåtandet, daterat den 10 oktober 2019, har utarbetats av mark- och
exploateringsansvarig Alexander Järkeborn..

Yrkanden

Fredy Neiiman (S) yrkar att ändra beslutspunkten från "Kommunstyrelsen
beslutar att riva byggnader på Lilla Sikagården till en beräknad kostnad om
cirka 800 000 kronor." till att "Kommunstyrelsen beslutar att riva byggnader
på Lilla Sikagården om max 800 000 kronor."

Justerarnas signaturer
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Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
respektive Fredy Netimans (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Paragrafen sk ickas t i l l
Erna Pezic, stadsbyggnadschef
Jan Auren, fastighetschef
Stig Säll, VA -chef
Elin Ståhl Tingbratt, redovisningsansvarig
Susanne Beijbom, ekonom
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 195 Dnr 2019/00324 299

Avyttring av Östra Tunhems kyrka, Tunhem 8:6

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

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 i samband med
detta uppmärksammat att de inte är lagfarna ägare till den aktuella
fastigheten.

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.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 september 2019 § 134.

Förvaltn ingens bedömning

Under ärendets gång har information framkommit som medför att beslut i
ärendet inte längre behövs. Med stöd av gamla handlingar som har
återfunnits har Svenska kyrkan blivit beviljade lagfart för fastigheten
Tunhem 8:6. Ingen vidare åtgärd krävs i ärendet.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 8 oktober 2019, har utarbetats av mark- och
exploateringsansvarig Alexander Järkeborn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 123/2019.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖP[NA
Kommunstyrelsen

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(48)
Sammanträdesdatum
2019-11-06

§ 196 Dnr 2019/00109 622

Besvarande av motion från Erik Kyrkander (V) om att
införa en vegetarisk dag i veckan på förskolor och
skolor samt andra insatser för en hållbarare matkultur

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattn ing

Erik Kyrkander (V) har väckt en motion om att införa en vegetarisk dag i
veckan på förskolor och skolor samt andra insatser för en hållbarare
matkultur. Motionären föreslår kommunfullmäktige att besluta följande.

• "att Falköpings skolkök inför en vegetarisk dag i veckan för
kommunens förskolor, grundskolor, och gymnasium.

• att man ökar antalet vegetariska rätter i Falköping förskolor, skolor
och gymnasium.

• att all personal inom matverksamheten utbildas rörande klimathållbar
mat och köttacentrerade menyer.

• att allt inköp av kött har miljö, kulturmiljö och djurhållning som
överordnad prioritet över kilopris.

• att kommen undersöker barn och ungdomars önskemål om hållbar
mat."

Motionen remitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen som
vidare remitterade motionen till tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden för yttrande. Av nämndernas yttranden framgår att
tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår
kommunstyrelsen att avslå motionen.

Förvaltningen bedömer utifrån tekniska nämndens och barn- och
utbildningsnämndens yttranden att innehållet i motionen i hög grad redan
genomförs, även om förvaltningen valt att inte benämna detta som
"vegetariska dagar". Av den anledningen föreslår förvaltningen
kommunstyrelsen att avslå motionen.

Bakgrund

Erik Kyrkander (V) har väckt en motion om att införa en vegetarisk dag i
veckan på förskolor och skolor samt andra insatser för en hållbarare
matkultur. Av motionen framgår följande.

"En vegetarisk dag i veckan på Falköpings förskolor och skolor och
hållbarare matkultur

Justerarnas signaturer
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Allt fler önskar mer vegetariska inslag och alternativ i den offentligt
serverade kosten. Inte minst barn och ungdomar. Fler bryr sig om vad de
stoppar i sig, och hur det påverkar miljön.

Nu vill vi höja kvalitén ytterligare och öka antalet vegetariska rätter i
Falköpings skolor.

Matkulturen i Falköping matsalar är traditionell. Det finns visserligen flera
inslag av både asiatisk och europeisk mat, men de har alla gemensamt att
köttet spelar en central roll i rätterna. Det är en ohållbar matkultur. Om man
ska bryta det vanemönstret och implementera ett hållbart sätt att äta så måste
vi börja med skolan. Ja, till och med förskolan.

Den kulturmiljö som präglar Falbygden hotas inte av att vi vill minska
volymen kött i skolan då vi istället vill betala för att få högkvalitetskött från
betande djur med ökad andel lokal produktion.

Hållbart lokalt kött kostar mer, att införa vegetarisk dag innebar att vi frigör
resurser för detta.

Vad menar vi egentligen när vi skriver "hållbar matkultur"?

Vår köttkonsumtion leder till många allvarliga miljö-, hunger- och hälso-
problem. Cirka 25 procent av de totala klimatutsläppen i Sverige utgörs av
livsmedelskedjans klimatutsläpp, där kött ar den livsmedelsgrupp som står
för det största bidraget. FN:s jordbruksorgan

FAO räknar med att djurhållningen står för 18 procent av världens växthus-
gaser. Så mycket som en tredjedel av svenskens klimatpåverkan kommer
från maten enligt Naturskyddsföreningen.

Forskarnas slutsats är tydlig; om vi vill ha en hållbar klimatutveckling måste
vi äta mindre kött. Senaste forskning ger vid handen att hållbart köttintag per
vecka är 100 gram kött. Som på seriöst hållbar kommun bör Falköping ta till
sig detta.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

• att Falköpings skolkök inför en vegetarisk dag i veckan för
kommunens förskolor, grundskolor, och gymnasium.

• att man ökar antalet vegetariska rätter i Falköping förskolor, skolor
och gymnasium.

• att all personal inom matverksamheten utbildas rörande klimathållbar
mat och köttacentrerade menyer.

• att allt inköp av kött har miljö, kulturmiljö och djurhållning som
överordnad prioritet över kilopris.

• att kommen undersöker barn och ungdomars önskemål om hållbar
mat.

Justerarnas signaturer /T _ _ _ _ _
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Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019, § 14, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 maj 2019, § 82, och beslutade
att remittera motionen till barn- och ungdomsnämnden och tekniska
nämnden för yttrande.

Tekniska nämndens yttrande

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 26 augusti, § 83, och beslutade
att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen. Tekniska nämnden
framförde följande.

"Kostavdelningen arbetar sedan länge konsekvent med att styra
verksamheten och maten som serveras i en mer hållbar riktning.

Fortbildning har de senaste åren, vid ett flertal tillfällen, erbjudits all
personal i verksamheten gällande klimatsmart mat och bl.a. hade vi förra året
en temavecka för skolrestaurangerna med fokus på klimatsmart mat. En
vecka för att göra och barn och ungdomar uppmärksamma på klimat- miljö-
och hälsofördelar med potatis och rotfrukter i skolmaten.

Just nu deltar vi i ett projekt som drivs av RISE Jordbruk och livsmedel inom
ramen för Måltid Sverige. Projektet finansieras till största delen av medel
från Naturvårdsverket, Klimatklivet.

Projektet löper under 2019-2020 och tanken är att vi under de båda åren ska
mina vår klimatpåverkan med 13% med stöd av projektet där vi får hjälp via
webutbildning, praktisk inspirationsutbildning, workshops och coachning på
plats.

Allt det vi gjort och gör har sammantaget lett till att vi redan idag har, det
som motionären vill benämna som vegetariska dagar, i förskolan, skolan och
gymnasiet varje vecka och utbudet ökar stadigt. Vi har dock valt att inte sätta
etikett på maten utan vill hellre prata om god och bra mat.

Barnens och ungdomarnas synpunkter om maten tar vi tillvara vid de träffar
vi har på varje skola och förskola, så kallade matråd.

När det gäller upphandling av kött har kilopriset inte varit avgörande för vad
vi köper. Istället har vi fokuserat på kravställningar som möjliggjort för oss
att under de senaste fyra åren i princip enbart köpa svenskt kött med allt vad
det innebär av hänsyn till miljö och djurhållning.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 27 juni 2019, har utarbetats av kostchef
Kerstin Johnsson."

Barn- och utbi ldningsnämndens yttrande

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 27 augusti, § 79, och
beslutade att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen. Barn- och
utbildningsnämnden framförde följande.

Justerarnas signaturer ( .1.3 Protokollsutdraget bestyrks
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"I skollagen (2010:800) 10 kap 10 § står att eleverna ska erbjudas
näringsriktiga skolmåltider och att måltiderna ska vara avgiftsfria.
Livsmedelsverket har utöver detta tagit fram nationella riktlinjer för
skolmåltider, liksom näringsrekommendationer. Falköpings kommun har
tagit fram riktlinjer för kostavdelningen i samarbete mellan de berörda
nämnderna och de är även antagna i respektive nämnd. Det finns alltså
många lagar, riktlinjer och rekommendationer som styr kostens verksamhet.

Förvaltningen anser att den mat som serveras i Falköpings kommuns skolor
och förskolor håller en mycket hög kvalité. Den är god, nyttig och varierad
och barnen och eleverna erbjuds alltid vegetariska alternativ.
Kostverksamheten jobbar redan för att hålla igen på köttet, utöka antalet
vegetariska rätter och minska klimatavtrycket. De flesta skolor har redan
"vegetariska dagar" då skollunchen består av en vegetarisk rätt, även om
man inte etiketterar det så i skolmatsedeln.

I de nya riktlinjerna för kostverksamheten finns en målsättning om att
minska koldioxidutsläppen av inköpta livsmedel. Inom kostavdelningen
utbildas personalen redan om klimatsmart mat.

Vid upphandling av mat till kommunens verksamheter ställs höga krav när
det gäller djurhållning och miljö. Dessa krav är redan överordnade kilopriset
vid inköp.

Kommunen är också med i Naturvårdsverkets projekt inom ramen för
"Klimatklivet". Detta är ett tvåårigt projekt som pågår 2019-2020 och som
syftar till att minska koldioxidutsläppen. Där ingår utbildningstillfållen för
all personal när det gäller hållbar mat. Projektet hanteras av RISE, Research
Institutes of Sweden.

Kostråd där eleverna är representerade finns på alla skolor. Där diskuteras
frågor kring hållbar mat liksom andra frågor som berör skolmaten och
situationen kring skolmatsalarna.

I Falköpings kommun är det tekniska nämnden som ansvarar för
kostverksamheten. Samarbetet mellan barn- och utbildningsnämnden och
tekniska nämnden kring kostfrågorna är dock omfattande.

Tjänsteutlåtande daterat den 22 maj 2019, har utarbetats av
nämndsekreterare Sonja Neuman Hall"

Förvaltn ingens bedömning

Förvaltningen bedömer utifrån tekniska nämndens och barn- och
utbildningsnämndens yttranden att innehållet i motionen i hög grad redan
genomförs, även om förvaltningen valt att inte benämna detta som
"vegetariska dagar". Av den anledningen föreslår förvaltningen
kommunstyrelsen att avslå motionen.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 oktober 2019, har utarbetats av
kommunsekreterare Sebastian Helin.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 124/2019.

Yrkanden

Erik Kyrkander (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
respektive Erik Kyrkanders (V) yrkande att bifalla motionen och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer
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Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖP11.9
Kommunstyrelsen

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(48)
Sammanträdesdatum
2019-11-06

§ 197 Dnr 2019/00203 101

Besvarande av motion från Marita Ljus (SD) och Jonas
Larsson (SD) om uttalande om återvändande IS-
terrorister

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservat ion

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

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 28, att remittera Marita
Ljus (SD) och Jonas Larssons (SD) motion om uttalande om återvändande
IS-terrorister. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:

"Att uttala följande:

Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex. återvändande IS-
terrorister, är inte välkommen till Falköpings kommun.

Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot vårt fria samhälle
och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför
kommer de inte att erhålla stöd av kommunen i någon form.

Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med
bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service.

Falköpings kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra
kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för
alla de som blivit terrorismens offer.

att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av
kommunfullmäktiges uttalande ovan, att utarbeta direktiv som förhindrar att
Falköpings kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för
någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller
andra som deltagit i eller stött terrorism."

Förvaltn ingens bedömning

Av 1 kap. 4 § regeringsformen framgår att det är riksdagen som stiftar lag.
Vidare framgår av 1 kap. 9 § regeringsformen att domstolar samt andra
förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga
förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen
samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Justerarnas signaturer Protokolisutdraget bestyrks
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Kommunen har därför enligt regeringsformen att följa de lagar som
riksdagen stiftar och ska när kommunen tillämpar lagarna beakta allas likhet
inför desamma samt iaktta saklighet och opartiskhet. Riksdagen har instiftat
ett flertal lagar som ger kommuninvånare och i vissa fall andra som vistas i
kommunen ett antal rättigheter. Det framgår bland annat av 2 kap. 2 §
socialtjänstlag, 20 kap. 10 § skollag samt av likställighetsprincipen i 2 kap. 3
§ kommunallagen.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunen är skyldig att
följa dessa lagar och att det i motionen föreslagna uttalandet skulle bryta
både mot regeringsformen och ovan angivna lagrum. Detsamma skulle gälla
att utfårda direktiv till nämnderna i enlighet med motionens förslag.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 9 augusti 2019, har utarbetats av kommunjurist
Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 125/2019.

Yrkanden

Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

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

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer
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§ 198 Dnr 2019/00328 806

Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och
anläggningar i Falköpings kommun år 2020

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kultur- och
fritidsnämndens förslag på ändring av taxa för uthyrning av kommunala
lokaler och anläggningar i Falköpings kommun.

2 Ändringen gäller från och med 1 januari 2020 och tas upp i ny kommunal
författningssamling som ersätter KFS 2019:09.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 18 juni 2019, § 56, föreslå att
nämndens förslag till ändring av taxa överlämnas till kommunfullmäktige för
fastställelse.

Kultur- och fritidsförvaltningen har ansett att mindre justeringar bör göras i
taxan till följd av ökade omkostnader och höge personalkostnader enligt
Torbjörn Lindgren, avdelningschef fritid.

De huvudsakliga ändringarna är följande:

Höjd timtaxa för större anläggningar såsom idrottshallar och fotbollsplaner.
De avgifter som höjs är träningstaxa, avgift för avbokning samt avgift för
separat omklädningsrum.

Särskild taxa för större tillställning höjs även den på grund av ökade
omkostnader. I dessa lokaler har man valt att hålla en högre standard för att
exempelvis möjliggöra för bröllop och liknande och det har under
föregående år visat sig kosta mer än förväntat.

Det införs en taxa för arrangemang/mässor i Odenrinken utanför issäsong på
grund av ökad efterfrågan.

Rantens kvarn tillkommer som uthyrningsobjekt och kommer att fungera
som samlings- och möteslokal.

En större höjning av avgiften för teatersalongen i Medborgarhuset görs. I den
höjda avgiften ingår en scenmästare vid uthyrningstillfället för att säkerställa
att scenen och dess utrustning används på ett säkert sätt. Denna höjning
ligger i linje med de höjningar av exempelvis större tillställningar där numer
städ ingår i den höjda avgiften. Det innebär en kvalitetsförbättring av både
trygghet, säkerhet, renlighet och hållbarhet för nuvarande och kommande
hyresgäster. Höjningen av taxan på teatersalongen har inte påverkats av det
befintliga hyresavtalet med Bräcke Diakoni utan är en konsekvens av att
långsiktigt kvalitetshöj ande arbete.
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Förvaltn ingens bedömning

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. Kommunen får dock inte ta ut högre
avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen tillhandahåller (självkostnadsprincipen), enligt 2 kap. 6 §
kommunallagen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslaget på ändringen av taxan. Ändringen
föreslås gälla från och med den 1 januari 2020 och tas upp i ny kommunal
författningssamling som ersätter KFS 2019:09.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 augusti 2019, har utarbetats av kommunjurist
Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 126/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

J usterarnas signaturer
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§ 199 Dnr 2019/00244 346

Ändring av taxa för Falköpings kommuns al lmänna
vatten- och avloppsanläggningar

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av taxa
för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

2 Ändringen gäller från och med den 1 januari 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2019:12.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 14 maj 2019, § 58, att föreslå
kommunfullmäktige att anta höjning av taxa för Falköpings kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilagt taxeförslag.

Av bakgrunden till tekniska nämndens förslag framgår att
brukningsavgifterna i VA -taxan inte höjdes under år 2018 vilket resulterade i
ett ekonomiskt underskott för verksamheten. År 2019 beslutade
kommunfullmäktige i Falköpings kommun om en höjning om tre procent
vilket täcker de ökade utgifterna för löner samt Skaraborgs vattens höjning
av pris för kommunen. Branschorganet Svenskt vatten rekommenderar
Sveriges kommuner en årlig höjning om minst 4,1 % för att inte hamna efter
med reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar. Tekniska nämnden har
tagit beslut om att uppnå en 100-årig renoveringstakt vilket innebär att 1 %
av ledningsnätet renoveras per år. För att finansiera detta föreslås därför att
brukningsavgifterna höjs med 4,5 %.

Förslaget innebär en höjning med 22,50 kronor till 607,25 kronor per månad
för typhus A (villa). För typhus B (lägenhet) höjs avgiften med 14 kronor till
339 kronor per månad. Enligt Svenskt vattens taxestatistik är
mediankostnaden för typhus A 594,25 kronor per månad och för typhus B
380 kronor per månad enligt 2018 års taxa.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt 24 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att en
fastighetsägare inom vissa angivna förutsättningar ska betala avgifter för en
allmän VA -anläggning. Avgifterna får bestämmas som anläggningsavgifter
och brukaravgifter enligt 29 § samma lag och de ska fastställas av
kommunen i en taxa enligt 34 §. Grunden för avgifternas storlek och hur de
beräknas framgår av 29-34 §§ samma lag.

Mot bakgrund av tekniska nämndens beslut föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige antar kommunledningsförvaltningens förslag till
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ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari
2020 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS
2019:12.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 3 juni 2019, har utarbetats av kommunjurist
Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 127/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 200 Dnr 2019/00484 406

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för offentlig
kontroll enligt livsmedelslagstiftningen.

2 Taxan ska gälla från och med den 14 december 2019 och ersätter tidigare
taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen, KFS
2019:04 som beslutades av kommunfullmäktige i Falköpings kommun
den 11 december 2018, § 150.

Bakgrund

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 18 oktober
2019, Dir § 13, att föreslå kommunfullmäktige i kommunalförbundets
medlemskommuner att anta reviderad taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen för Miljösamverkan östra Skaraborg.

Enligt bakgrunden till direktionens beslut framgår att den 14 december 2019
träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya
förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet
"annan offentlig verksamhet" och begreppet "extra offentlig kontroll"
försvinner. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram
underlag till nya taxebestämmelser som bygger på tidigare underlag och som
uppdaterats med hänsyn till den nya kontrollförordningen. Eftersom alla
ändringar in lagstiftningen ännu inte är kända kommer kommunfullmäktige
troligtvis behöva ta upp taxan för beslut igen under senare delen av år 2020.
Förslaget innebär att den egna erfarenhetsmodul som används kommer att
överges och att förbundet numer ska följa den erfarenhetsmodul som
Livsmedelsverket ger vägledning om. Det kommer att medföra att vissa
verksamheter kommer att få något lägre avgift och några kommer att få en
något högre årlig avgift.

Beslutet tas med stöd av livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen samt EU:s bestämmelser inom
livsmedelsområdet.

Förvaltn ingens bedömning

Mot bakgrund av direktionens förslag föreslår
kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige anta taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen. Taxan föreslås gälla från och med den 14 december
2019 och ersätta tidigare taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och
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foderlagstiftningen som beslutades av kommunfullmäktige i Falköpings
kommun den 11 december 2018, § 150.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 24 oktober 2019, har utarbetats av
kommunjurist Sara Cronholm. .

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer
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§ 201 Dnr 2019/00443 002

Ändring av kommunstyrelsens
delegationsbestämmelser

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av kommunstyrelsens
delegationsbestämmelser.

2 Ändringen gäller från och med den 20 november 2019 och ersätter
delegationsbestämmelserna antagna av kommunstyrelsen den 9 januari
2019, § 4.

Bakgrund

Kommunsledningsförvaltningen har sett över delegationsbestämmelserna
under hösten 2019 med anledning av bland annat en organisationsförändring
på förvaltningen. Arbetet har lett fram till ett mindre antal förändringar av
delegationsbestämmelserna. Delegationsbestämmelserna är ett dokument
som ska avspegla verkliga behov hos nämnden och organisationen och är
således ett dokument som det arbetas kontinuerligt med. Planen är att
fortsätta arbetet med att se över delegationsbestämmelserna till våren 2020.

Kommunledningsförvaltningen föreslår följande större förändringar av
delegationsbestämmelserna.

Organisationsförändringen som innebär att stadsbyggnadschef är direkt
underställd kommundirektör istället för chef hållbar utveckling får
genomslag i det inledande avsnittet samt i personalavsnittet.

Beslut om fördelning av centralt placerat löneutrymme flyttas från
arbetsutskottet till ekonomichef.

I avsnittet om fastighetsärenden läggs mark- och exploateringsingenjören till
som beslutande i andra hand i ett flertal av ärendena.

Ett nytt avsnitt gällande delegationsbeslut för ärenden kopplade till
dataskyddsförordningen (GDPR) införs. Delegater är för några av ärendena
verksamhetsutvecklare i första hand då denne är kontaktperson för GDPR-
frågor och i andra hand kanslichef I vissa andra ärenden är avdelningschef
utsedd delegat.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslag
till ändring av delegationsbestämmelserna och att ändringen börjar gälla från
och med den 20 november 2019 och ersätter delegationsbestämmelserna
antagna av kommunstyrelsen den 9 januari 2019, § 4.

Justerarnas signaturer
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 oktober 2019, har utarbetats av
kommunjurist Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 128/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 202 Dnr 2019/00418 042

Riktlinje för intern kontroll

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av riktlinjen för intern
kontroll.

2 Ändringen gäller från och med den 1 januari 2020 och ersätter riktlinjen
som antogs den 30 november 2016, § 227.

Bakgrund

I november 2017 tillsattes en internkontrollgrupp, där en eller flera
tjänstepersoner från varje förvaltning finns representerade. Gruppen har fått
fullt mandat från kommundirektör, Katarina Andersson, att ta fram
kommungemensamma kontrollpunkter. Dessa kontrollpunkter grundar sig på
riskanalysarbetet som görs av internkontrollgruppen.

Intern kontroll handlar ytterst om att säkerställa att de av
kommunfullmäktige fastställda mål uppnås. Den interna kontrollen är ett
viktigt verktyg och syftar till att styra ekonomin och verksamheten mot dessa
mål. Det handlar om att veta att det som ska göras blir gjort och att det sker
på ett bra och säkert sätt. Utan uppföljning och kontroll tappar verksamheten
en stor del av styrningen.

Riskanalys är en metod för att identifiera, analysera, utvärdera och åtgärda
risker och händelser som kan påverka organisationens möjlighet att nå de
fastställda målen. Det syftar även till att organisationen ska kunna ta
medvetna risker för att öppna upp för nya möjligheter och för utveckling.

Kommunstyrelsen ska, enligt kommunallagen, leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över deras
verksamheter. I och med uppsiktsplikten har kommunstyrelsen även det
övergripande ansvaret för arbetet med intern styrning och kontroll.

Varje nämnd ska, var och en inom sitt område, se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de
ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig.

Kommunens bolag utformar sin egen interna kontroll och redovisar den till
kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen.

Varje förvaltning ansvarar för att riskanalyser och kontrollplaner upprättas
där även de kommunövergripande kontrollpunkterna ska ingå. Riskanalyser
och kontrollplaner ska revideras årligen och antas i nämnd, senast i samband
med verksamhetsplanen.
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Förvaltningen ska genomföra kontrollerna enligt nämndens antagna
kontrollplan, dokumentera dessa och rapportera vidare till nämnden.

En grundläggande princip är att den person som utför kontrollen inte själv
har utfört det arbete som ska kontrolleras.

Kommunens revisorer ska pröva om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna
är tillräcklig.

Förvaltn ingens bedömning

Internkontrollgruppen har utvecklat och förändrat arbetet med den interna
kontrollen. Utgångspunkten har varit att samtliga nämnder och förvaltningar
ska arbeta utifrån ett gemensamt synsätt och använda de kommun-
gemensamma mallar som gruppen tagit fram. Internkontrollgruppen har även
arbetat fram ett årshjul som visar arbetsgången i internkontrollarbetet.

Interkontrollgruppen har sett ett behov av revidering av gällande riktlinje för
internkontroll i och med det förändrade arbetssättet, och har nu arbetat fram
ett förslag till reviderad riktlinje.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därmed att kommunstyrelsen antar
den föreslagna riktlinjen för intern kontroll och samtidigt beslutar att
upphäva riktlinjen som antogs av kommunstyrelsen den 30 november 2016.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 september 2019, har utarbetats av
ekonomichef Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 129/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder och förvaltningar
Internkontrollgruppen via ekonomichef Magnus Fleischer

Justerarnas signaturer . . .4 , Protokollsutdraget bestyrks
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§203 Dnr 2019/00470 101

Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges
sammanträden år 2020

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att annonsering
om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2020 ska ske i
Falköpings Tidning (FT), i Skaraborgs Allehanda (SLA) och i
Skaraborgsbygden (Skb).

Bakgrund

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Falköpings kommun,
kommunal författningssamling 2015:19, ska ordföranden utfärda en
kungörelse om varje sammanträde med kommunfullmäktige. Kungörelsen
ska innehålla tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden
som ska behandlas. Kungörelsen ska anslås på kommunens anslagstavla och
publiceras på kommunens hemsida minst en vecka före sammanträdesdagen.

Uppgift om tid och plats för ett sammanträde ska dessutom, minst en vecka
före sammanträdesdagen, införas i den eller de ortstidningar som kommun-
fullmäktige beslutar.

Förvaltn ingens bedömning

I den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 ändrades bland
annat hur fullmäktige tillkännager och kallar till sammanträde. Det tidigare
stycket "uppgift om tid och plats för ett sammanträde skall minst en vecka
före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige
beslutar" har tagits bort. Enligt utredningen "En kommunallag för framtiden"
(SOU 2015:24) s 591 har läsandet av dagstidningar minskat och många har
inte tillgång till en dagstidning. Andelen av befolkningen med tillgång till en
dagstidning har mellan åren 2005 till 2012 minskat från 74 till 59 procent.

Av den anledningen är det inte längre nödvändigt att annonsera i
lokaltidningarna och det kan vara värt att överväga om kommunen
fortsättningsvis ska annonsera i lokaltidningar. Idag kommuniceras mycket
av kommunens budskap via framförallt hemsidan och andra digitala kanaler.
Kanaler som är både snabbare och billigare. Kostnaden för annonsering av
kommunfullmäktiges sammanträden är idag ca 80 000 kr per år.

Finansier ing

Kostnaden för annonsering finansieras inom kommunfullmäktiges ram.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 13 oktober 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FLKÖPIKOMM.9

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44 (48)
Sammantradesdatum

2019-11-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 130/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige
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§204 Dnr 2019/00117 106

Ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet
Östra Skaraborg

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ändringar i
förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg.

Bakgrund

Samordningsförbundet Östra Skaraborg bildades den 1 januari 2015.
Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Tidaholms
kommuner. Ändamålet är att inom ovan nämnda kommuners geografiska
område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen
och Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Tidaholms kommuner i
syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade
resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att
den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Förbundet leds av en styrelse.
Styrelsen för förbundet beslutade den 5 mars 2019 att föreslå ändring av
förbundsordningen. Enligt förbundsordningen ska ändringar i
förbundsordningen fastställas av förbundets medlemmar. Den huvudsakliga
anledningen till förslag på ändring är att det enligt nuvarande
förbundsordning är Regionarkivet som har ansvaret för arkivering, men
enligt det stödmaterial som finns utarbetat av Finsam, att använda vid
utarbetande av en förbundsordning, ska ansvaret ligga hos en kommun.
Nuvarande förbundsordning, föreslagen förbundsordning samt ett dokument
med de föreslagna ändringarna är bilagda. Reviderad förbundsordningen ska
gälla från och med den 1 januari 2020.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen har stämt av förslaget till revidering med
kompetens- och arbetslivsförvaltningen som ställer sig bakom föreslagna
ändringar. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
fastställer föreslagna ändringar i förbundsordningen för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg. Tjänsteutlåtandet, daterat den 6
oktober 2019, har utarbetats av kanslichef Linda Karelid.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 131/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks,
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§205 Dnr 2019/00498 106

Samverkansavtal med Falbygdens Mat och Kultur

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet med Falbygdens Mat
och Kultur för tiden från och med den 1 januari 2020 till och med den 31
december 2020.

Bakgrund

Falbygdens Mat och Kultur är en ekonomisk förening som bildades år 2001
för att driva evenemanget Mekelsmäss — Skördefest på Falbygden. Syftet
med föreningen är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
tillhandahålla gemensamma lokaler för arrangemang, utställningar och
försäljning, att gemensamt marknadsföra lokalt producerade livsmedel,
hantverk och upplevelser samt att arbeta för ökad landsbygdsturism och
bevarande av kulturvärden.

Avtalet syftar till att Falbygdens Mat & Kultur ska främja, lyfta och
marknadsföra konst och kulturupplevelser på lokal och regional nivå.
Falbygdens Mat och Kultur skall utveckla konst och kulturupplevelser på
Falbygden genom att genomföra och marknadsföra arrangemangen,
Konstrundan Påsk och (Skördefest) Mekelsmäss - Konstnatten på
Falbygden.

Förvaltn ingens bedömning

Falköpings kommun och Falbygdens Mat och Kultur har i dagsläget ett avtal
om samverkan för att utveckla den lokala maten och kulturen. Avtalet
upphör den 31 december 2019. Båda parter vill fortsätta samarbetet och
därför har ett förslag till ett nytt avtal tagits fram.

Det nya avtalet syftar till att Falbygdens Mat och Kultur ska vara Falköpings
kommun behjälplig med att utveckla delar av marknadsföringen av, konst
och kulturupplevelser på lokal och regional nivå. Detta innebär vissa
förändringar från föregående år där det som berör utveckling och främjande
av lokal mat och livsmedel hanteras av Falköpings kommun i egen regi.
Falbygdens Mat och Kulturs arbete med att genomföra och marknadsföra
arrangemangen, Konstrundan Påsk och (Skördefest) Mekelsmäss —
Konstnatten ska organiseras, planeras och genomföras tillsammans med
tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen och
kommunledningsförvaltningens näringslivsavdelning.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna samverkansavtalet
med Falbygdens Mat och Kultur för år 2020.
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Finansier ing

Falköpings kommun utbetalar totalt 350 000 kronor för år 2020 till
Falbygdens Mat och Kultur. Utbetalning sker kvartalsvis under avtalstiden
från 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020. Detta innebär ett
minskat totalbelopp om 50 000 kronor mot föregående år. Avtalet finansieras
med medel från kommunstyrelsens budget för år 2020.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 5 november 2019, har utarbetats av
näringslivschef Magnus Sundén.

Yrkanden

Henric Hagberg (S) yrkar på att följande mening läggs till efter sista stycket i
avtalet "om Falbygdens Mat och Kultur inte genomför de åtaganden som
framgår ovan förbehåller sig Falköpings kommun rätten att återkalla
bidraget."

Beslutsgång

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutat att godkänna samverkansavtalet. Ordförande
ställer sedan proposition på Henric Hagbergs (S) tilläggsyrkande respektive
avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Henric Hagbergs (S)
tilläggsyrkande.

Paragrafen sk ickas t i l l
Falbygdens Mat och Kultur
Magnus Sundén, näringslivschef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



EntKÖPEup Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48(48)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-06

§206 Dnr 2019/00001 101

Delegationsbeslut och anmälningsärenden år 2019

Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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