
 

 

KUNGÖRELSE  

Kommunfullmäktige i Falköping sammanträder i Stadshuset måndag  
den 24 februari 2020 klockan 18:30 för behandling av nedanstående ärenden. 
 
1 Anmälan om utseende av Marie Post (S) till ledamot och Bengt Lundqvist (S) till ersättare i 

kommunfullmäktige efter Henric Hagberg (S) 

2 Val av protokollsjusterare 

3 Inkomna motioner, interpellationer och frågor  

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

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

6 Besvarande av motion från Jonas Larsson (SD) om att begränsa genomkörning i 
återvändsgränd i Åsarp 7  

7 Ändring av ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB 

8 Ändring av bolagsordning för Falköpings Hyresbostäder AB 

9 Ändring av bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg 

10 Ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB 

11 Ändring av valnämndens reglemente 

12 Ändring av kommunrevisionens reglemente 

13 Ändring av reglemente för överförmyndaren i Falköpings kommun 

14 Ändring av reglemente för krisledningsnämnden 

15 Ändring av tekniska nämndens reglemente 

16 Ändring av socialnämndens reglemente 

17 Ändring av kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente 

18 Ändring av barn- och utbildningsnämndens reglemente 

19 Ändring av byggnadsnämndens reglemente 

20  Ändring av kommunstyrelsens reglemente 

21 Ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente 

22 Ändring av taxa för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 

23 Ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och 
explosiva varor 

24 Kostnad för nybyggnation av Platåskolan 

25 Översyn av den politiska organisationen 

26 Val av ledamöter till beredning för översyn av den politiska organisationen inför 
mandatperioden 2023-2026 

27  Policy gällande samhällsstörningar och extraordinära händelser 2020-2022 

28 Återbesättande av uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Jonas Larsson (SD) 

29 Återbesättande av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen efter Kelesh Hussein (S) 

30  Entledigande av Kelesh Hussein (S) som ledamot i socialnämnden 

31 Entledigande av Emma Holloway Attaway (V) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

32 Entledigande av Tommy Almgren (SD) av uppdraget som nämndeman vid Skaraborgs 
tingsrätt  

Föredragningslistan finns även på webbplatsen www.falkoping.se/politik 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten. Sammanträdet direktsänds i Radio 
Falköping på 90,8 MHz och sänds i webb-tv på www.falkoping.se/politik 
 
Falköping den 17 februari 2020 
 
Patrik Björck   Sebastian Helin 
Kommunfullmäktiges ordförande Kommunsekreterare 

Anslaget på Falköpings kommuns digitala anslagstavla den 17 februari 2020 
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