
F L K O P I N G  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l"(21) 
K O M M U N E N  

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-01-28 

Plats och tid 
Beslutande 

Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, klockan 18:30-19:00 

Ersättare 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 
Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Patrik Björck (S), ordförande 
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordf. 
Dan Gabrielsson (S) 
Rune Lennartsson (C), tjänstg. ers. 
Adam Johansson (M) 
Matti Qvist (SD), tjänstg. ers. 
Ingvor Bergman (S) 
Dan Hovskär(KD) 
Christopher Miinch (SD) 
Pema Malmgren (M), tjänstg. ers. 
Niclas Fällström (C) 
Erik Kyrkander (V) 
Susanne Larsson (S) 
Jonas Larsson (SD) 
Niclas Hillestrand (S) 
Christina Jorméus (M) 
Gary Linnéusson (KD) 
Johanna Svensson (S) 
Dag Högrell (L), tjänstg. ers. 
Hans Johansson(C) 
Tommy Almgren (SD) 
Sture Olsson (M) 
Roger Lundberg (S) 
Anders Blom (MP), tjänstg. ers. 
Lina Ahl (S) 
Helén Engström (C), tjänstg. ers. 

Corry Thuresson (S) 
Jonas Karlsson (S) 
Ingvor Arnoldsson (S) 
Kovan Akrawi (S) 
Inga-Lill Bergsten (S) 
Hassan Hussein (S) 

Sara Cronholm, kommunjurist 
Kajsa Björck, kommunsekreterare 

Susanne Larsson (S) och Adam Johansson (M) 

Kommunledningsförvaltningen måndag den 4 februari klockan 16:00 

Prr -
Paragrafer 

Marita Ljus (SD) 
Morgan Billman (M) 
Kelesh Hussein (S) 
Emil Estébanez (V) 
Angela Joelsson (KD), tjänstg. ers. 
Thomas Svensson (S), tjänstg. ers. 
Sonja Eriksson (SD) 
Göte Andersson (C) 
Johan Eriksson (M), tjänstg. ers. 
Henric Hagberg (S) 
Hanna Nord (S) 
Milada Wurm (SD) 
Michael Kristiansson (KD) 
Lovisa Wennerholm (C) 
Marie Post (S), tjänstg. ers. 
Gerhard Karlsson (SD) 
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S) 
Elias Assio (M) 
Anna-Brita Fransson (L) 
Elisabeth Klang (V) 
Fredy Neuman (S) 
Bengt Lennartsson (C), tjänstg. ers. 
Per Magnusson (SD) 
Anna-Sara Ståtenhag (KD), tjänstg. ers. 
Lisbeth Ek (S) 

Frank Wurm (SD) 
Arild Svensgam (SD) 
Inge Persson (M) 
Britt-Marie Aronsson (KD) 
Maria Jern (L) 

Organ 
Sammanträdesdatum 
Anslaget är uppsatt 
Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Kommunfullmäktige 
2019-01-28 
2019-02-05-2019-02-26 
Kommunledningsförvaltningen 

l^js^ Bj^jk 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-01-28 

Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under 
mandatperioden 2018-2022 

Ledamöter 
Patrik Björck (S), ordförande 
Vakant, 1 :e vice ordf. 
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordf. 
Dan Gabrielsson (S) 
Karola Svensson (C) 
Adam Johansson (M) 
Johanna Johansson (SD) 
Ingvor Bergman (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Christopher Munch (SD) 
Ed Kahrs (M) 
Niclas Fällström (C) 
Erik Kyrkander (V) 
Susanne Larsson (S) 
Jonas Larsson (SD) 
Niclas Hillestrand (S) 
Christina Jorméus (M) 
Gary Linnéusson (KD) 
Johanna Svensson (S) 
Annika Carp (L) 
Hans Johansson(C) 
Tommy Almgren (SD) 
Sture Olsson (M) 
Roger Lundberg (S) 
Camilla Funke (MP) 
Lina Ahl (S) 
Wanja Wallemyr (C) 
Marita Ljus (SD) 
Morgan Billman (M) 
Kelesh Hussein (S) 
Emil Estébanez (V) 
Debora Josefsson (KD) 
Heléne Svensson (S) 
Sonja Eriksson (SD) 
Göte Andersson (C) 
Ingrid A. Jarlsson (M) 
Henric Hagberg (S) 
Hanna Nord (S) 
Milada Wurm (SD) 
Michael Kristiansson (KD) 
Lovisa Wennerholm (C) 
Alex Bergström (S) 
Gerhard Karlsson (SD) 
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S) 
Elias Assio (M) 
Anna-Brita Fransson (L) 
Elisabeth Klang (V) 
Fredy Neiiman (S) 
Zahra Igal (C) 
Per Magnusson (SD) 
Maria Bruckshaw (KD) 
Lisbeth Ek (S) 

Ersättare 
Thomas Svensson (S) 
Marie Post (S) 
Corry Thuresson (S) 
Jonas Karlsson (S) 
Ingvor Arnoldsson (S) 
Kovan Akrawi (S) 
Inga-Lill Bergsten (S) 
Hassan Hussein (S) 
Jörgen Larsson (SD) 
Matti Qvist (SD) 
Jens Larsson (SD) 
Frank Wurm (SD) 
Arild Svensgam (SD) 
Pema Malmgren (M) 
Johan Eriksson (M) 
Inge Persson (M) 
Caroline Lundberg (M) 
Rune Lennartsson (C) 
Christiane Uhle (C) 
Helén Engström (C) 
Bengt Lennartsson (C) 
Angela Joelsson (KD) 
Anna-Sara Ståtenhag (KD) 
Britt-Marie Aronsson (KD) 
lowan Hedendahl (V) 
Scott Fahlström Schylander (V) 
Dag Högrell (L) 
Maria Jern (L) 
Roland Wanner (MP) 
Anders Blom (MP) 

Gruppledare 
Ingvor Bergman (S) 
Jonas Larsson (SD) 
Anders Winlöf (M) 
Karola Svensson (C) 
Dan Hovskär(KD) 
Erik Kyrkander (V) 
Annika Carp (L) 
Camilla Funke (MP) 

Justera rnas/sipnglurer 

Wj r 

Protokollsutdraget bestyrks 

' ^ 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-01-28 

Ärendelista 
§ 1 Dnr 

Minnesstund för Allan Bjärkhed 4 
§2 Dnr 2018/00420 023 

Anmälan om utseende av Scott Schylander (V) till ersättare i 
kommunfullmäktige efter Alice Andersson (V) 5 

§3 Dnr 2019/00022 023 
Anmälan om utseende av Gary Linnéusson (KD) till ledamot och 
Britt-Marie Aronsson (KD) till ersättare i kommunfullmäktige 
efter Allan Bjärkhed (KD) 6 

§4 Dnr 2019/00040 101 
Fråga från Emil Estebanez (V) om amfiteatern i Plantis kommer 
att bevaras 7 

§5 Dnr 2018/00400 003 
Ändring av reglemente för kommunala pensionärsrådet 8 

§6 Dnr 2018/00370 042 
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs delårsrapport per 
den 31 augusti 2018 10 

§7 Dnr 2018/00390 042 
Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs 
delårsrapport per den 31 augusti 2018 11 

§8 Dnr 2018/00396 042 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per 
den 31 augusti 2018 13 

§9 Dnr 2018/00383 102 
Tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen 15 

§ 1 0  D n r  2 0 1 8 / 0 0 3 8 4  1 0 2  
Tjänstgöringsordning för ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning 17 

§ 1 1  D n r  2 0 1 9 / 0 0 0 0 3  0 2 3  
Återbesättande av uppdraget som nämndeman vid Skaraborgs 
tingsrätt efter Sebastian Zettersten (SD) 19 

§ 1 2  D n r  2 0 1 9 / 0 0 0 2 1  0 2 3  
Entledigande av Wanja Wallemyr (C) från uppdraget som 
ledamot i förbundsdirektionen för kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst 20 

§ 1 3  D n r  2 0 1 9 / 0 0 0 2 8  0 2 3  
Återbesättande av uppdraget som ersättare i Miljönämnden 
östra Skaraborg efter Allan Bjärkhed (KD) 21 

Justera rriaé%ignaturer Protokollsutdraget bestyrks 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-01-28 

§ 1  

Minnesstund för Allan Bjärkhed 
Med anledning av Allan Bjärkheds (KD) bortgång håller Dan Hovskär (KD) 
ett minnesanförande. Därefter hedrar kommunfullmäktige Allans minne med 
en tyst stund. 

Allan Bjärkhed (KD) var bland annat förste vice ordförande i kommun
fullmäktige, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i 
kommunstyrelsen. 



Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(21) 
Sammanträdesdatum 

2019-01-28 

§2 Dnr 2018/00420 023 

Anmälan om utseende av Scott Schylander (V) till 
ersättare i kommunfullmäktige efter Alice Andersson (V) 

Information 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 162, att entlediga 
Alice Andersson (V) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och 
att anhålla hos länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av ny ersättare. 

Av Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut, daterat den 9 januari 2019 
(diarienummer 201-45546-2018) framgår att länsstyrelsen har utsett Scott 
Schylander (V) till ny ersättare i kommunfullmäktige. 

FALKÖPING 
K O M M U N E N  

Kommunfullmäktige 

Paragrafen skickas till 
Löneenheten 
Anna-Karin Linder, administratör 

Justerarnas signaturer J ! jj Protokollsutdraget bestyrks 

r/ 
pA 

(p-— i?\i 
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2019-01-28 

§3 Dnr 2019/00022 023 

Anmälan om utseende av Gary Linnéusson (KD) till 
ledamot och Britt-Marie Aronsson (KD) till ersättare 
i kommunfullmäktige efter Allan Bjärkhed (KD) 

Information 
Med anledning av ledamoten Allan Bjärkheds (KD) bortgång har Falköpings 
kommun anhållit hos länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av ny 
ledamot. 

Av Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut, daterat den 10 januari 2019 
(diarienummer 201-626-2019) framgår att länsstyrelsen har utsett Gary 
Linnéusson (KD) till ny ledamot och Britt-Marie Aronsson (KD) till ny 
ersättare i kommunfullmäktige. 

FMKOPING 
K O M M U N E N  

Kommunfullmäktige 

Paragrafen skickas tili 
Löneenheten 
Anna-Karin Linder, administratör 
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Kommunfullmäktige 2019-01-28 

§4 Dnr 2019/00040 101 

Fråga från Emil Estébanez (V) om amfiteatern i Plantis 
kommer att bevaras 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Emil Estébanez (V) följande 
fråga till kommunstyrelsens ordförande Dan Gabrielsson (S). 

Fråga 
"Fråga till kommunstyrelsens ordförande Dan Gabrielsson ang 
Amfiteatern i Plantis 

Hur blir det med Amfiteatern, kommer den bevaras?" 

Emil Estébanez (V) 

Svar 
"Svar till Emil Estebanez vänsterpartiet 

Amfiteatern i Plantis kommer att bevaras och i någon omfattning rustas upp. 

Amfiteatern fyller idag många behov vid större tillställningar. En diskussion 
som funnits är att röja upp runt om amfiteatern för att motverka upplevt 
otrygghet. En utökad belysning och ljussättning har önskats. Vi kommer 
också se över hur vi kan lyfta teatern genom ytlig förbättring på scen och 
eventuellt sten parti." 

Dan Gabrielsson (S), kommunstyrelsens ordförande 

Paragrafen skickas till 
Emil Estébanez (V) 

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-01-28 

§5 Dnr 2018/00400 003 

Ändring av reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige antar ändring av reglemente för kommunala 

pensionärsrådet. 

2 Ändringen gäller från och med den 15 februari 2019 och tas upp i ny 
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2011:19. 

Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 21 november 2018, § 114, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta nämndens förslag till revidering av reglemente 
för kommunala pensionärsrådet att gälla från och med den 1 januari 2019. 

Det kommunala pensionärsrådets reglemente har setts över inför ny 
mandatperiod. Det kommunala pensionärsrådet har vid sitt sammanträde 
den 27 september 2018 lämnat förslag till ändringar i rådets nuvarande 
reglemente. Utöver ändringar av redaktionell karaktär föreslås i huvudsak 
följande förändringar. 

• Alla pensionärsorganisationer i kommunen som är anslutna till en 
riksorganisation för pensionärer och har minst 20 medlemmar har 
liksom tidigare rätt att vara representerade i rådet med en ledamot 
och en ersättare. Därutöver har respektive organisation rätt att utse en 
representant och en ersättare per påbörjat 500-tal medlemmar till 
skillnad mot nuvarande reglemente där de kan utse två representanter 
och ersättare, § 4. 

• Utöver kommunstyrelsen, socialnämnden och kultur- och fritids
nämnden ska även tekniska nämnden utse en ledamot och en ersättare 
till det kommunala pensionärsrådet, § 4. 

• Rådet utser inom sig en vice ordförande och en andre vice ordförande 
bland pensionärsorganisationernas ordinarie ledamöter, § 4. Enligt 
gällande reglemente ska endast en vice ordförande utses av rådet 
bland pensionärsorganisationerna. 

• De tre ordförandena bildar ett presidium som har i uppgift bereda 
ärenden och föreslå dagordning till rådets sammanträde, § 4. Enligt 
gällande reglemente utsågs ett arbetsutskott. En annan förändring är 
att pensionärsorganisationerna utser två ersättare som har närvarorätt 
på presidiemöten. Vice ordförande och andre vice ordförande, samt 
deras ersättare väljs på rådets första möte varje ny mandatperiod. 

Justere aturer Protokollsutdraget bestyrks 

t 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-01-28 

• Förvaltningarnas representanter (tjänstepersoner) kan vara 
adjungerande i rådet, § 4. 

• Hela protokollet med bilagda handlingar, ska distribueras i pappers
form och/eller digitalt till respektive pensionärsorganisation och 
digitalt till kommunens styrelser/nämnder samt till de ledamöter och 
ersättare som så önskar det, § 5. 

Förvaltningens bedömning 
Mot bakgrund av socialnämndens förslag föreslår kommunlednings
förvaltningen kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta 
revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet. Revideringen 
föreslås gälla från och med den 15 februari 2019, då fullmäktiges protokoll 
med säkerhet är justerat först detta datum, och tas upp i ny kommunal 
författningssamling som ersätter KFS 2011:19. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 22 november 2018, har utarbetats av 
kommunjurist Sara Cronholm. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 7/2019. 

Paragrafen skickas till 
Socialnämnden 
Kommunala pensionärsrådet 
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare 
Sara Cronholm, kommunjurist 
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2019-01-28 

§6 Dnr 2018/00370 042 

Samordningsförbundet Östra Skaraborgs delårsrapport 
per den 31 augusti 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Östra Skaraborgs 

delårsrapport per den 31 augusti 2018. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg (hädanefter samordningsförbundet) 
finansieras gemensamt av Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, och 
Tidaholms kommuner, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Samordningsförbundet uppgift är att bidra till att 
ingående myndigheter kan utveckla sina verksamheter så att människors 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses. 

Styrelsen för samordningsförbundet beslutade den 25 september 2018, § 5.2, 
att godkänna delårsrapporten, men med en synpunkt om att målen borde 
framgå tydligare i delårsrapporten. 

Samordningsförbundet uppvisar ett positivt delårsresultat på 109 000 kronor 
jämfört med ett negativt budgeterat resultat på 599 000 kronor. Den främsta 
orsaken är de verksamhetsanknutna kostnaderna, där personalkostnader är 
den största posten. 

Förvaltningens bedömning 
Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att kommun
styrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningsförbundet 
Östra Skaraborg delårsrapport per den 31 augusti 2018. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 oktober 2018, har utarbetats av 
verksamhetsutvecklare Karin Hallgren. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 12/2019. 

FALKÖPING 
K O M M U N E N  

Kommunfullmäktige 

Paragrafen skickas till 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg 
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare 

J usterarn^ssignatu rer :erarnas sign; 

J2 
/CÅ 

Protokollsutdraget bestyrks 
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Kommunfullmäktige 2019-01-28 

§7 Dnr 2018/00390 042 

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs 
delårsrapport per den 31 augusti 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Miljösamverkan 

östra Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2018. 

Bakgrund 
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) är ett kommunalförbund med 
direktion som har ansvar för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i de fem medlemskommunerna 
Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 19 oktober 
2018, § 17, att godkänna förslaget till delårsrapport för år 2018. 

Del årsresultatet uppgår till 1 899 000 kronor. Prognosen för helåret beräknas 
bli ett överskott på 1 486 000 kronor. Resultatet påverkas positivt med 
683 000 kronor av avstämningen av semesterlöneskulden vid utgången av 
augusti. Resultatet kommer att påverkas negativt med cirka 600 000 kronor 
vid årsskiftet på grund av samma sak. Avstämningen görs mot balans
räkningen två gånger per år. 

Revisorernas bedömning av del årsrapporten för år 2018 är baserad på en 
översiktlig granskning, vilket innebär att granskningen är begränsad i sin 
omfattning och inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i 
redovisningen. 

Utifrån den översiktliga granskningen bedömer revisorerna att delårs
rapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. 

Revisorerna bedömer att det finansiella målet kommer att uppnås. De 
konstaterar att det vid tidpunkten för delårsrapportens upprättande saknas 
underlag för att bedöma måluppfyllelsen för flera av de fastställda verksam
hetsmålen. I delårsrapporten görs bedömningen att verksamhetsmålen 
sannolikt kommer att uppnås i hög grad. Revisorerna gör ingen annan 
bedömning. 

Förvaltningens bedömning 
Mot bakgrund av revisorernas bedömning föreslår kommunlednings
förvaltningen att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna 
kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för 
år 2018. 

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-01-28 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 29 november 2018, har utarbetats av 
verksamhetsutvecklare Karin Hallgren. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 13/2019. 

Paragrafen skickas till 
Miljösamverkan östra Skaraborg 
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare 

Justerarnas signaturer 
J/ 

Protokollsutdraget bestyrks 

w 
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§ 8  Dnr 2018/00396 042 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs 
delårsrapport per den 31 augusti 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Tolkförmedling 

Västs delårsrapport per den 31 augusti 2018. 

Bakgrund 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs uppdrag är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolkartjänster. Medlemmar i förbundet är 
Västra Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, 
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, 
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och 
Ockerö. 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. En direktion är 
förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Det är direktionen 
som har ansvaret för de finansiella rapporterna. 

Direktionen beslutade den 28 september 2018, §§ 329^-330 att godkänna 
förslaget till delårsrapport för år 2018 samt att fastställa budget och 
verksamhetsplan för 2019-2021. 

Medlemmarna i förbundet ska beställa samtliga språktolktjänster från 
Tolkförmedling Väst. I språktolkförmedling innefattas språktolkning på 
plats, tolkning via telefon/video samt översättnings- och meddelandeservice. 
Syftet med verksamheten är att höja kvaliteten, förbättra rättssäkerheten, öka 
tillgängligheten till tolkar samt säkerställa ett professionellt bemötande. 
Tolkförmedling Västs vision är att förbundet, genom att erbjuda kvalitativa 
språktolktjänster, bidrar till en ökad integration i samhället. 

Tolkförmedling Väst har utfört cirka 215 000 språktolkuppdrag under 
perioden januari-augusti 2018 jämfört med cirka 217 000 uppdrag under 
motsvarande period föregående år. Efterfrågan av förbundets tjänster har 
minskat något vilket följer såväl förbundets prognos avseende uppdrag som 
Migrationsverkets prognos om antalet asylsökande. 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundets 
budgetomslutning för år 2019 är 205 448 kronor. Finansiering för förbundets 
kostnader kommer från intäkter från medlemskommunernas köpta tjänster 
och debiteras enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad 
snitthöjning av priserna med 2,5 procent för att nå en budget i balans. 

Protokollsutdraget bestyrks 
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Kommunfullmäktige 2019-01-28 

Budget för 2018 är lagd utifrån 335 000 tolkförmedlingsuppdrag och 
prognosen för helåret baseras på cirka 330 000 uppdrag. 

Revisorns bedömning av delårsrapporten per den 31 augusti 2018 är baserad 
på en översiktlig granskning, inriktad på övergripande analys och inte på 
detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed 
i kommunal verksamhet. 

Granskningen har visat att prognosen för antalet utförda uppdrag är något 
lägre än budgeterat och även något lägre än föregående år, vilket förbundet 
har redogjort för orsakerna samt hur de hanterat minskningen. Minskningen 
väntas inte påverka förbundets ekonomiska helårsresultat negativt på över
gripande nivå. Förbundet har arbetat för att stärka kundernas avtalstrohet, 
vilket är en viktig förutsättning för deras grundfinansiering. 

Revisorns samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt 
med de mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som de över
gripande för verksamheten. 

Förvaltningens bedömning 
Mot bakgrund av vad revisorn anger i revisionsberättelsen föreslår kommun
ledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
godkänna kommunalförbundet Tolkföremedling Västs delårsrapport för 
år 2018. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 30 november 2018, har utarbetats av 
verksamhetsutvecklare Karin Hallgren. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 14/2019. 

Paragrafen skickas till 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare 

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks 
XQV fl  ̂

[/yf/ / /w * y i /v AK? 
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§9 Dnr 2018/00383 102 

Tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i kommunstyrelsen ska 

tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige fastställda modellen för 
tjänstgöringsordning, kommunfullmäktiges beslut § 165/2018. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen (SFS 2017:725) 6 kap. 16 § ska ledamöter och 
ersättare i en nämnd väljs av kommunfullmäktige till det antal som 
kommunfullmäktige bestämmer. Om ersättarna inte väljs proportionellt, 
ska kommunfullmäktige bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra. 

Kommunfullmäktige valde den 29 oktober 2018, § 135, ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade också att 
ersättaren i första hand ska tjänstgöra för den ordinarie ledamot vars 
ordningsnummer överensstämmer med ersättarens nummer. 

Den 17 december 2018, § 165, beslutade kommunfullmäktige om en modell 
för tjänstgöringsordning för ersättare. För att modellen ska gälla så behöver 
den beslutas om för varje enskilt organ. Modellen innebär följande. 

• Ersättaren ska i första hand tjänstgöra för den ordinarie ledamot vars 
ordningsnummer överensstämmer med ersättarens nummer, enligt 
den ordning som det beslutades om vid valtillfället. 

• Ersättaren ska i andra hand tjänstgöra enligt nedanstående ordning. 

För tjänstgör i 
l:a hand 2:a hand 3:e hand 

S S C KD 
C C KD S 
Kl) KD C S 
SD SD - -

M M L -

L L M -

MP MP V -

V V MP -

• I sista hand tjänstgör en ersättare som tillhör en annan partigrupp än 
den som den ordinarie ledamoten representerar, i den ordning som 
ersättarna är valda. 

Justera rna^signaturer 
/r 

Protokollsutdraget bestyrks 

y /fr 

FALKÖPING 
K O M M U N E N  

Kommunfullmäktige 2019-01-28 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
K O M M U N E N  

Sammanträdesdatum 
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Sammanträdesdalum 

Kommunfullmäktige 2019-01-28 

Förvaltningens bedömning 
Modellen för tjänstgöringsordning för ersättare är mer heltäckande än det 
beslut om tjänstgöringsordning som kommunfullmäktiges fattade när 
kommunstyrelsen valdes i oktober 2018. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att ersättare i kommun
styrelsen ska tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige fastställda 
modellen för tjänstgöringsordning, kommunfullmäktiges beslut § 165/2018. 

Enligt kommunallagen (SFS 2017:725) 5 kap. 26 § ska ett ärende beredas av 
en nämnd eller av en fullmäktigeberedning innan det avgörs av kommun
fullmäktige. Enligt § 29 får kommunfullmäktige dock hålla val utan 
föregående beredning. Det föreslagna beslutet bedöms vara en del av ett 
valärende och kan därför avgöras av kommunfullmäktige utan föregående 
beredning. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 januari 2019, har utarbetats av 
kommunsekreterare Kajsa Björck. 

Paragrafen skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kajsa Björck, kommunsekreterare 
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§10  Dnr  2 018 /00 384  102  

Tjänstgöringsordning för ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning 

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i kommunfullmäktiges 

valberedning ska tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige 
fastställda modellen för tjänstgöringsordning, kommunfullmäktiges 
beslut § 165/2018. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige valde den 29 oktober 2018, § 136, ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. Kommunfullmäktige 
beslutade också att ersättaren i första hand ska tjänstgöra för den ordinarie 
ledamot vars ordningsnummer överensstämmer med ersättarens nummer. 

Den 17 december 2018, § 165, beslutade kommunfullmäktige om en modell 
för tjänstgöringsordning för ersättare. För att modellen ska gälla så behöver 
den beslutas om för varje enskilt organ. Modellen innebär följande. 

• Ersättaren ska i första hand tjänstgöra för den ordinarie ledamot vars 
ordningsnummer överensstämmer med ersättarens nummer, enligt 
den ordning som det beslutades om vid valtillfället. 

• Ersättaren ska i andra hand tjänstgöra enligt nedanstående ordning. 

FALKÖPING 
K O M M U N E N  

Kommunfullmäktige 

För tjänstgör i 
1 :a hand 2:a hand 3:e hand 

S S C KD 
C C KD S 
Kl) KD C S 
SD SD - -

M M L -

L L M -

MP MP V -

V V MP -

• I sista hand tjänstgör en ersättare som tillhör en annan partigrupp än 
den som den ordinarie ledamoten representerar, i den ordning som 
ersättarna är valda. 

Förvaltningens bedömning 
Modellen för tjänstgöringsordning för ersättare är mer heltäckande än det 
beslut om tjänstgöringsordning som kommunfullmäktiges fattade när 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-01-28 

kommunfullmäktiges valberedning valdes i oktober 2018. Kommun
ledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning ska tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige fastställda modellen för tjänstgöringsordning, 
kommunfullmäktiges beslut § 165/2018. 

Enligt kommunallagen (SFS 2017:725) 5 kap. 26 § ska ett ärende beredas av 
en nämnd eller av en fullmäktigeberedning innan det avgörs av kommun
fullmäktige. Enligt § 29 får kommunfullmäktige dock hålla val utan 
föregående beredning. Det föreslagna beslutet bedöms vara en del av ett 
valärende och kan därför avgöras av kommunfullmäktige utan föregående 
beredning. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 januari 2019, har utarbetats av 
kommunsekreterare Kajsa Björck. 

Paragrafen skickas till 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Kajsa Björck, kommunsekreterare 
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§11 Dnr 2019/00003 023 

Återbesättande av uppdraget som nämndeman vid 
Skaraborgs tingsrätt efter Sebastian Zettersten (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Christopher Munch (SD) väljs till nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt 

från och med den 1 feb ruari 2019 till och med den 31 december 2019. 

Bakgrund 
Skaraborgs tingsrätt har entledigat Sebastian Zettersten (SD) från uppdraget 
som nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt. Tingsrätten anhåller om att 
kommunfullmäktige genom fyllnadsval utser en ny nämndeman för perioden 
fram till utgången av år 2019. 

Yrkanden 
Milada Wurm (SD) yrkar att Christopher Munch (SD) väljs till nämndeman 
vid Skaraborgs tingsrätt. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Milada Wurms (SD) yrkande och finner 
att kommunfullmäktige har valt Christopher Munch (SD) till nämndeman 
vid Skaraborgs tingsrätt. 

Paragrafen skickas till 
Christopher Munch (SD) 
Skaraborgs tingsrätt 
Löneenheten 
Anna-Karin Linder, administratör 

Justerarnas ' turer _ / f\ Protokollsutdraget bestyrks 
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§12  Dnr  2019 /00021  023  

Entledigande av Wanja Wallemyr (C) från uppdraget 
som ledamot i förbundsdirektionen för kommunal
förbundet Tolkförmedling Väst 

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Wanja Wallemyr (C) entledigas från uppdraget som ledamot i förbunds

direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst från och med 
den 1 februari 2019. 

2 Hans Johansson (C) väljs till ledamot i förbundsdirektionen för 
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst från och med den 1 februari 
2019 till och med den 31 december 2022. 

Bakgrund 
Wanja Wallemyr (C) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i 
förbundsdirektionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 

Yrkanden 
Lovisa Wennerholm (C) yrkar att Hans Johansson (C) väljs till ledamot i 
förbundsdirektionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Lovisa Wennerholms (C) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige har valt Hans Johansson (C) till ledamot i 
förbundsdirektionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 

FALKÖPING 
K O M M U N E N  

Kommunfullmäktige 

Paragrafen skickas till 
Wanja Wallemyr (C) 
Hans Johansson (C) 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 
Löneenheten 
Anna-Karin Linder, administratör 
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§13  Dnr  20 19 /00028  023  

Återbesättande av uppdraget som ersättare i Miljö
nämnden östra Skaraborg efter Allan Bjärkhed (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Maria Bruckshaw (KD) väljs till ersättare i Miljönämnden östra 

Skaraborg från och med den 1 februari 2019 till och med den 
31 december 2022. 

Bakgrund 
Med anledning av Allan Bjärkheds (KD) bortgång är en plats som ersättare 
i M iljönämnden östra Skaraborg vakant. 

Yrkanden 
Gary Linnéusson (KD) yrkar att Maria Bruckshaw (KD) väljs till ersättare i 
Miljönämnden östra Skaraborg. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Gary Linnéussons (KD) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige har valt Maria Bruckshaw (KD) till ersättare i 
Miljönämnden östra Skaraborg. 

FALKÖPING 
K O M M U N E N  

Kommunfullmäktige 

Paragrafen skickas till 
Maria Bruckshaw (KD) 
Miljönämnden östra Skaraborg 
Löneenheten 
Anna-Karin Linder, administratör 

Justerarnas<siéjnaturer Protokollsutdraget bestyrks 


