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Inga-Lill Bergsten (S)
Hassan Hussein (S)
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§ 14 Dnr 2019/00109 622

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

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige remitterar motionen om att införa en vegetarisk dag
i veckan på förskolor och skolor samt andra insatser för en hållbarare
matkultur till kommunstyrelsen för yttrande.

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 vegetar isk dag i veckan på Falköpings för skolor  och skolor  och
hållbar ar e matkultur

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.

Justerarna turer Protokollsutdraget bestyrksL,
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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."

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarna esi9naturer
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§ 15 Dnr 2019/00119 100

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

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige remitterar motionen om att införa ett lokalt förbud
mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun till
kommunstyrelsen för yttrande.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) och Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om att
införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings
kommun. Av motionen framgår följande.

" Motion om at t  inför a et t  lokalt  för bud mot passiv insamling av
pengar (t igger i) i Falköpings kommun

Sverigedemokraterna förordar ett nationellt förbud mot tiggeri, men den
tidigare regeringen har valt att lägga över detta ansvar på kommunerna.

Det är inte Falköpings kommuns ansvar att lösa situationen för utsatta
EU-medborgare. Att be om hjälp är något man gör i nödfall, när det utgör en
livsstil urholkar tiggeriet möjligheten för andra att akut söka och få hjälp. Att
tigga vecka efter vecka, månad efter månad är en annan. Tiggeriet urholkar
det sociala ansvarets fundament. Känsligheten för de utsatta.

Vi lär just nu en generation barn att vända bort blicken inför människor som
ber om hjälp. Då det är ytterst sannolikt att människohandel och annan typ
av kriminalitet förekommer och utsatta människor utnyttjas, anser vi att man
ska förbjuda tiggeri. Genom förbudet tvingas tiggarna att söka andra mer
långsiktigt hållbara sätt att försörja sig.

Vi får inte glömma att enligt undersökning, som SR gjorde 18 april 2018, är
6 av 10 svenskar emot tiggeriet.

Vi vill göra det svårare för ligor att utnyttja tiggarna. Vi anser att så länge vi
blundar för problemet och möjliggör tiggande, så kommer inte heller
Rumänien eller Bulgariens regeringar att ta tag i problemet. Falköpings
kommun bör därför följa Vellinges modell och snarast införa ett förbud mot
tiggeri.

Förslagsvis sätts tiggeriförbudet bl.a. utanför samtliga butiker i kommunen,
så att konsumenter kan besöka våra affärer och offentliga platser i lugn och
ro.

Justerarn liturer • Protokollsutdraget bestyrks
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En del av argumentationen mot ett lokalt tiggeriförbud har varit att det är
oklart om ett sådant förbud strider mot lagen men nu har Högsta
förvaltningsdomstolen gett Vellinge kommun rätt att införa förbud mot
tiggeri på avgränsade platser och därmed är det tillåtet för även andra
kommuner att införa samma modell. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver
därmed kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och länsstyrelsens
avgöranden i tiggeriförbudsfrågan och uttalar följande:

"Kommunen har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som
kallas passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på
offentlig plats."

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige
besluta:

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

1. Utanför samtliga butiker

2. Utanför Resecentrum

3. Plantis

4. Stora torget

5. Köttorget

6. Trätorget

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

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas "haturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 16 Dnr 2019/00112 101

Fråga från Emil Estöbanez (V) om hur kommunen
kommer att agera vad gäller överklagande för att
säkerställa dricksvattnet i Vättern

Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Emil Estamnez (V) följande
fråga till kommunstyrelsens ordförande Dan Gabrielsson (S).

Fråga

"En angelägen fråga till kommunstyrelsens ordförande Dan Gabrielsson
beträffande samhällets sårbarhet vad det gäller tjänligt dricksvatten och ett
utökat tillstånd att använda Vättern som skjutfält.

• Hur kommer kommunen att agera vad gäller överklagande för att
säkerställa vårt vatten?"

Emil Estamnez (V)

Svar

"I februari 2019 beslutade Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen
Västra Götalands län att ge Försvarsmakten tillstånd till en ansökan om
utökat antal flygdagar och skjutningar över Vättern.

Inför Milj öprövningsdelegationens beslut skickades ärendet på remiss till de
aktörer som bedömdes som sakägare i frågan. Falköpings kommun fick inte
ärendet på remiss. Följande myndigheter är exempel på aktörer som
bedömdes vara sakägare.

• Miljönämnden östra Skaraborg fick ärendet på remiss och de hade
inget att erinra mot att tillstånd ges.

• Karlsborgs kommun fick ärendet på remiss och de är positiva till
flygverksamheten.

• Hjo kommun fick ärendet på remiss och de motsätter sig att tillstånd
ges.

Efter Miljöprövningsdelegationens beslut fick Falköpings kommun
kännedom om beslutet. Då lyftes ärendet vid en politisk beredning och vi
konstaterade att vi inte hade något att tillägga i sakfrågan. Myndigheter som
har expertkunskap i frågan har varit delaktiga i handläggningen, till exempel
länsstyrelsen och Miljönämnden östra Skaraborg.

Det vi möjligen skulle kunna ha en åsikt om är att ärendet har skickats på
remiss till en väldigt begränsad skara. Till exempel har enbart de kommuner
som direkt angränsar till Vättern fått remissen. Övriga kommuner som
använder Vättervatten som dricksvatten, till exempel Falköpings kommun,

Justerarn s naturer ,' 1 Protokollsutdraget bestyrks
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har inte fått ärendet på remiss. Kommunalförbundet Skaraborgsvatten, där
Falköpings kommun ingår, har inte heller fått det på remiss. De kommuner
som använder vattnet som dricksvatten skulle med enkelhet kunna bedömas
vara sakägare i frågan.

I en kontakt med kommunalförbundet Skaraborgsvatten så uppger de att
de har synpunkter på en utökning av tillståndet. Kommunalförbundet
Skaraborgsvatten tar dock regelbundna prover och har inte hittills kunnat
påvisa att flygverksamheten är skadlig för vattentäkten.

Nu har överklagandetiden för Miljöprövningsdelegationens beslut gått ut.
Falköpings kommun kommer inte agera i form av någon överklagan. Det är
av största vikt att vattnet i Vättern skyddas så att vårt dricksvatten får ha en
fortsatt hög kvalitet. Jag har dock tillit till att de myndigheter som hand-
lägger den här typen av tillstånd har goda rutiner för att säkerställa att
miljöpåverkan blir så liten som möjligt."

Dan Gabrielsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Emil Estapanez (V) yttrar sig.

Paragrafen sk ickas t i l l
Emil Estamnez (V)

Justerar naturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 17 Dnr 2019/00113 101

Fråga från Elisabeth Klang (V) om kommunens
placering i ranking om barnfattigdom
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Elisabeth Klang (V) följande
fråga till socialnämndens ordförande Susanne Larsson (S).

Fråga

"Fråga till socialnämndens ordförande:

Falköpings kommun placerade sig på en icke smickrande 244:e plats i
senaste rankingen gällande barnfattigdom, hur tror du att framtida rankning
kommer se ut?"

Elisabeth Klang (V)

Svar

" Svar  på fråga från Elisabeth Klang (V)
Falköping är en kommun där många barn och unga växer upp i ekonomisk
utsatthet, vilket vi känt till under flera år. Socialnämnden har en klar ambition
att motverka detta och att genom förebyggande arbete verka för att fårre barn
ska växa upp i familjer med knappa ekonomiska resurser. I nämndens mål-
arbete är ett av delmålen att verksamheterna genom förebyggande socialt
arbete ska bidra till social hållbarhet, samt att verksamheterna ska ha ett
tydligt barnperspektiv. Med utgångspunkt i dessa mål så har IFO (individ-
och familjeomsorg) ett aktivt samarbete med KAP (kompetens- och arbets-
livsförvaltningen) i syfte att minska försörjningsstödet i kommunen, vilket
kommer innebära att andelen familjer som lever i ekonomisk utsatthet
minskar. Samverkan sker dels genom en delvis samlokalisering, och dels
genom ett tätare samarbete och riktade insatser från KAF:s sida för att möta
de behov som socialnämnden ser hos de familjer som uppbär försörjnings-
stöd, Arbetet är i sin uppstart, men indikationen är att det gett ett gott resultat
i form av fler personer som går ut i arbetet eller annan försörjning. En annan
viktig del i det förebyggande arbetet är det arbete som utförs i form av
budget- och skuldrådgivning på förvaltningen. Allt fler människor söker stöd
i en ekonomiskt ansträngd situation där skulder styr ekonomin, och det finns
där en möjlighet att få stöd och vägledning i att på sikt få ordning på sin
ekonomi.

Alltså vad gör  vi?
• Samverkar med KAP för att snabbare få in riktade insatser mot

personer som uppbär försörjningsstöd för att de ska kunna erhålla
anställning, dvs göra personerna mer anställningsbara eller att få dem
i utbildning

Justerarnas ' aturer n. Protokollsutdraget bestyrks
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• Erbjuder budget- och skuldrådgivning till skuldsatta människor

• Arbetar vräkningsförebyggande där barnfamiljer prioriteras
(uppsökande verksamhet när barnfamiljer riskerar att bli av med sin
bostad)

Och vad t r or  vi om fr amtida r ankning?
Vår ambition är naturligtvis att färre barn ska växa upp i ekonomisk utsatthet,
men detta är knappast en fråga som rör enbart socialnämnden. Människor
som uppbär försörjningsstöd har redan sökt alla andra lösningar som finns då
ekonomiskt bistånd är samhällets sista skyddsnät. Det viktigaste arbetet som
behöver göras handlar om att vi som kommun gemensamt behöver motverka
utsatthet och tillsammans erbjuda bättre förutsättningar för barn och unga.
Socialnämnden har inte verktygen att förändra arbetsmarknaden, att styra
vilken utbildningsgrad medborgare har eller hur andra myndigheter väljer att
möta dessa människor. Ett långsiktigt arbete är svaret på frågan, och det
handlar då om att uppnå ett socialt hållbart samhälle, ett arbete som vi redan
idag arbetar aktivt med. Ett exempel är det arbete som utförs på Dotorps-
området där förvaltningarna gemensamt arbetar kring området för att till-
sammans med civilsamhället hitta alternativa sätt att arbeta och tillsammans
skapa lösningar."

Susanne Larsson (S), socialnämndens ordförande

Elisabeth Klang (V) tackar för svaret och yttrar sig.

Paragrafen skickas t i l l
Elisabeth Klang (V)

Justerarn ignaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 18 Dnr 2019/00120 101

Fråga från Milada Wurm (SD) om Falköpings kommuns
presentation på Cittaslows hemsida
Kommunfullmäktige medger inte att Milada Wurms (SD) fråga till
kommunstyrelsens ordförande Dan Gabrielsson (S) om Falköpings
kommuns presentation på Cittaslows hemsida får ställas.

Kommunfullmäktiges ordförande Patrik Björck (S) informerar kommun-
fullmäktige om att han inte anser att frågan faller inom ramen för det regel-
verk som finns för frågor enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges
arbetsordning. Frågan omfattar också en bild där flera identifierbara
individer syns och det är inte rimligt att kommunfullmäktige debatterar vilka
individer som är representativa för Falköpings kommun eller inte.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag om att frågan inte ska
ställas respektive att fråga ska ställas och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att frågan inte ska ställas.

Paragrafen skickas t i l l
Milada Wurm (SD)

Justerarnas si n urer
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§ 19 Dnr 2018/00270 810

Besvarande av motion från Laila Blom (MP) om att
undvika rökning på alla allmänna badstränder och
lekplatser

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige avslår motionen om att undvika rökning på alla
allmänna badstränder och lekplatser.

Bakgrund

Laila Blom (MP) har väckt en motion om att undvika rökning på alla
allmänna badstränder och lekplatser. Av motionen framgår följande.

"Undvik rökning på alla allmänna badstränder och lekplatser

Rökning är ohälsosamt och under de senaste decennierna har det också
påvisats att även passiv rökning är skadligt. Fimpar är giftiga, de innehåller
många olika skadliga ämnen, cigaretter vars filter är tillverkade av en form
av plast fångar upp dessa ämnen. Tillsammans har vi en komponent som
innehåller både gift och långsamt nedbrytande plast. Rökning i sig innebär
också obehag för omgivningen i form av passiv rökning.

Det finns också en ovana att trycka ner den färdigrökta cigarettens fimp i
sanden, där den under en kort tid finns dold. Även andra tobaksvaror i form
av snus, både lös och i form av portionsförpackningar går att finna på våra
badstränder och lekplatser. Förutom bilden av allmän nedskräpning är det
även en uppenbar risk att små barn råkar stoppa både fimpar och snus i
munnen. Med rökning i detta sammanhang inräknas all form av rökning.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Miljöpartiet de Gröna i Falköping att:

• Skyltar med budskapet" rökning undanbeds" sätts upp på
kommunens allmänna badplatser och lekplatser

• Där så är möjligt inrättas avlägsna "rökrutor" dit rökare kan hänvisas"

Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, § 116, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september, § 140, att remittera motionen
till barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden för yttrande senast den 17 december 2018.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 30 oktober 2018,
§ 111, och föreslår att motionens båda yrkanden ska avslås. Barn- och
utbildningsnämnden framför bland annat följande.

Justerarn s,gnaturer Protokollsutdraget bestyrks
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"I barn- och utbildningsnämnden verksamhetsområde berör motionens
innehåll de lekplatser som finns i anslutning till kommunens förskolor och
skolor. Under verksamhetstid är rökning förbjuden på förskolornas och
skolornas lekplatser. Utanför verksamhetstid är dessa lekplatser att betrakta
som allmänna lekplatser och eftersom det inte är förbjudet att röka på allmän
plats så kan inte kommunen förbjuda det lokalt. Att sätta upp skyltar med
"Rökning undanbedes" på förskolornas lekplatser skulle kunna tolkas som
om rökning är tillåten men undanbedes under verksamhetstid. Nämnden tror
inte heller att skyltarna skulle få någon effekt utanför verksamhetstid.
Inrättande av särskilda "rökrutor" anser nämnden inte heller är ett bra sätt att
komma tillrätta med rökningsproblemet. Nämnden föreslår därför
kommunstyrelsen att avslå motionens båda yrkanden."

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 19 november 2018, § 120.
Nämnden föreslår att motionen ska avslås för att invänta hur denna fråga
hanteras på nationell nivå då det finns många frågeställningar som måste
lösas lokalt innan en sådan motion kan antas.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 18 december 2018, § 60.
Nämnden föreslår att motionen ska avslås med motiveringen att skapandet
av rökfria miljöer på allmänna platser kräver mer övergripande åtgärder som
också ska överensstämma med nationella direktiv. De platser som kultur-
och fritidsförvaltningen ansvarar för arbetar rutinmässigt med frågan och i de
fall där rökning tillåts finns specifika ytor för dessa.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen noterar att samtliga remissinstanser är
positiva till motionärens intentioner om att minska rökning och tobaks-
användningen i allmänhet och att skapa tobaksfria miljöer. Samtliga
remissinstanser föreslår dock att motionen ska avslås.

Kommunledningsförvaltningen noterar också att en ny lag om tobak träder
i kraft den 1 juli 2019, vilket bland annat innebär förbud mot rökning på
lekplatser.

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen att en ny lag om tobak och
liknande produkter införs. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019 och
innebär bland annat att nuvarande rökförbud utvidgas till att gälla vissa
allmänna platser utomhus. Det nuvarande rökförbudet omfattar bland annat
skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
Det kommande rökförbudet kommer även att omfatta inhägnade platser
utomhus huvudsakligen avsedda för idrottutövning och lekplatser som
allmänheten har tillträde till.

Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en lokal,
ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökförbudet
ansvarar för att bestämmelserna följs. Den som är ansvarig ska genom
skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med

Justerarn rtgnaturer Protokollsutdraget bestyrks

_.....---



FMLKÖP199
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(30)
Sammanträdesdatum
2019-03-25

information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning
inte är tillåten, får denne avvisas.

Ovanstående förändring i tobakslagstiftningen bör innebära att motionärens
intentioner delvis blir tillgodosedda, eftersom Falköpings kommun som
fastighetsägare kommer att påverkas av den nya lagstiftningen. Motionärens
förslag är dock inte helt i linje med den kommande lagen om tobak och
liknande produkter. I remissinstansernas svar finns heller inget stöd från
nämnderna för att genomföra de förslag som motionären föreslår. Mot
bakgrund av detta föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska
avslås.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 4 februari 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 36/2019.

Yttranden

Roland Wanner (MP) yttrar sig.

Paragrafen skickas t i l l
Laila Blom (MP)
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Linda Karelid, kanslichef

J u s t e r a r l i gn a t u r e r
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§ 20 Dnr 2018/00329 880

Biblioteksplan för Falköpings kommun för
åren 2019-2021

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige antar biblioteksplan för Falköpings kommun för
åren 2019-2021.

2 Kommunfullmäktige upphäver biblioteksplanen antagen av
kommunfullmäktige den 15 december 2008, § 173.

3 Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att analysera resultatet av kartläggningen om
tillgång till skolbibliotek och vidta åtgärder för att skollagens krav ska
uppfyllas.

Bakgrund

Enligt bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och landsting anta
biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. Nu gällande
biblioteksplan antogs av kommunfullmäktige år 2008.

En arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och fritidsförvalt-
ningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kompetens- och arbetslivs-
förvaltningen har tagit fram en ny biblioteksplan som enligt förslag ska gälla
under åren 2018-2021.

Biblioteksplanen innehåller en beskrivning av kommunens bibliotek och
uppdrag samt anger utvecklingsområden. Planen omfattar folkbibliotek,
skolbibliotek och vuxenutbildning. I Falköping finns ett huvudbibliotek och
sex biblioteksfilialer i orter utanför tätorten. Bibliotek finns i grundskolorna,
Ållebergsgymnasiet och Lärcenter samt på sjukhuset.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet på sitt sammanträde den
28 augusti 2018, § 44, och beslutat att överlämna biblioteksplanen för
antagande till kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden och
kompetens- och arbetslivsnämnden har genom en remiss från
kommunledningsförvaltningen getts möjlighet att yttra sig i ärendet.

Kompetens- och arbetslivsnämnden har behandlat ärendet den 24 oktober
2018, § 29, och har beslutat att ställa sig bakom förslaget till biblioteksplan.

Barn- och utbildningsnämnden har den 30 oktober 2018, § 110, beslutat att
tillstyrka förslaget till biblioteksplan. Barn- och utbildningsnämnden har
även lämnat följande synpunkt. "Resultatet som framkommit i den skolenkät
som redovisas i biblioteksplanen behöver analyseras och åtgärder behöver
vidtas för att skollagens krav på tillgång till skolbibliotek ska uppfyllas."

Justerar . s signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Återremiss av ärendet

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 januari 2109, § 6. Kommun-
styrelsen beslutade att återremittera ärendet med motiveringen att det
behöver utredas huruvida Adam Johanssons (M) yrkande är lämpligt att
genomföra.

Adam Johansson (M) yrkade på följande tillägg. "På sidan 9 i Biblioteks-
planen under Utvecklingsområden införa en ny punkt med följande lydelse:
Under åren 2019-2021 ska kommunen söka inträde i något av de två
gemensamma samarbetena kring biblioteksdatasystem som finns i
Skaraborg."

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat följande information i frågan.

När det gäller frågan om att gå in i en samverkan om gemensam katalog har
två samarbeten etablerats i Skaraborg: "V6" (sex kommuner) och
"Mellansjö" (åtta kommuner). Mellansjö använder sig av systemet Koha,
vilket är ett system där köparen kodar och bygger en katalog på egen hand.
Systemet administreras av Skövde kommun. V6 -arbetet tog länge tid och där
upphandlades till slut samma system som Falköpings kommun har med
leverantören Axciell. När det blev skarpt läge att gå in i ett nytt system
bedömde kultur- och fritidsförvaltningen att vinsterna för Falköpings
kommun inte var tillräckligt stora. Kommunens bibliotekssystem är idag
mycket effektivt och billigt. Utbudet är stort, avgifterna låga och
möjligheterna för låntagarna är många. Alla böcker kan idag skickas till alla
andra kommuner med hjälp av fjärrlån och alla kan låna från andra bibliotek
redan idag.

Kultur- och fritidsförvaltningen önskar själva bedöma när det är läge att gå
in i den gemensamma katalogen och att det därför inte bör stå som ett krav i
biblioteksplanen.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige anta biblioteks-
plan för Falköpings kommun för åren 2019-2021 samt att upphäva tidigare
antagen plan.

Arbetet med planen gjordes under år 2018, men eftersom att ärendet därefter
varit på remiss kommer planen att börja gälla från år 2019, varför
rubriceringen ändras.

Resultatet av kartläggningen visar att det finns åtminstone en skola som inte
anser sig ha tillgång till skolbibliotek. Kommunledningsförvaltningen delar
barn- och utbildningsnämndens uppfattning att resultatet av kartläggningen
behöver analyseras och att åtgärder behöver vidtas för att skollagens krav på
elevers tillgång till skolbibliotek ska kunna uppfyllas.

Justert signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ge
barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
analysera resultatet och vidta nödvändiga åtgärder.

Kommunledningsförvaltningens bedömning av det svar som kultur- och
fritidsförvaltningen har lämnat, med anledning av återremissen, är att det inte
bör göras någon ändring i framtaget förslag till biblioteksplan.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 februari 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 38/2019. Kommunstyrelsen
föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta biblioteksplan
för Falköpings kommun för åren 2019-2021.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva biblioteks-
planen antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2008, § 173.

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge barn- och utbildnings-
nämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att analysera resultatet
av kartläggningen om tillgång till skolbibliotek och vidta åtgärder för att
skollagens krav ska uppfyllas.

Yrkanden

Anna -Brita Fransson (L) och Karola Svensson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Yttranden

Pema Malmgren (M) yttrar sig.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Linda Karelid, kanslichef

Justerarnas ignaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 21 Dnr 2019/00049 250

Tillägg till exploateringsavtal för Ranten 1:8 med flera
med BSJG Holding AB samt överenskommelse om
fastighetsreglering del av Anneborg 1:5 och
Friggeråker 25:8

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige godkänner "Tilläggsavtal — Ranten 1:8 m.fl."
mellan Falköpings kommun och BSJG Holding AB.

2 Kommunfullmäktige godkänner "Överenskommelse om fastighets-
reglering — del av Anneborg 1:5 och Friggeråker 25:8" mellan
Falköpings kommun och Depå Falköping AB.

Bakgrund

Falköpings kommun har tidigare ingått exploateringsavtal samt ett
kompletterande avtal till detta med BS Verkstäder AB, numera BSJG
Holding AB, där bland annat anläggande av vatten- och avloppsledningar,
dagvattendamm och fastighetsförvärv regleras.

Förutsättningarna för genomförande och utbyggnad av bolagets verksamhet
har sedan avtalens ingående förändrats vilket ställer nya krav på placering av
dagvattendamm samt ledningar och diken till och från dammen varför ett
tillägg till befintligt avtal behövs för att reglera dessa ändringar (se figur 1 i
tjänsteutlåtandet samt "Tilläggsavtal — Ranten 1:8 m.fl.").

Bolaget förvärvade genom det kompletterande avtalet del av den mark som
avsågs i det ursprungliga exploateringsavtalet och erhöll samtidigt en option
på förvärv av resterande yta. Optionen gäller fram till den 14 april 2019.
Bolaget har meddelat att de vill genomföra förvärv av resterande mark enligt
optionen samt ytterligare cirka 900 kvadratmeter i anslutning till den mark
som omfattas av optionen. Förvärv av marken sker mellan Falköpings
kommun och Depå Falköping AB. Särskild överenskommelse om fastighets-
reglering tecknas mellan parterna för att reglera marköverlåtelsen samt
bildande av ledningsrätter för nya och befintliga VA -ledningar (se avtal
"Överenskommelse om fastighetsreglering — del av Anneborg 1:5 och
Friggeråker 25:8"). Överlåtelsen omfattar en yta om totalt 8 684 kvadrat-
meter. För fastighetsregleringen erhåller kommunen en ersättning om
303 940 kronor. Bolaget betalar lantmäterikostnader i samband med
förvärvet och bildande av ledningsrätter.

Förvaltn ingens bedömning

Falköpings kommun har ingått avtal med BS Verkstäder AB, numera BSJG
Holding AB, som reglerar utbyggnad enligt detaljplan Ranten 1:8 m.fl. som

Justerarna ignaturer Protokollsutdraget bestyrks#
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antogs av kommunfullmäktige i Falköpings kommun den 24 februari 2014,
§ 16. Avtalet reglerar bland annat anläggande av dagvattendamm inom
planområdet. Bolagets expansionsplaner har sedan avtalets ingående ändrats
vilket medför att dagvattendamm med tillhörande anläggningar måste
omlokaliseras. Bolaget står för genomförande och kostnader i samband med
flytt av dagvattendamm och övriga anläggningar.

Genom tidigare tecknat exploaterings- och kompletterande avtal har
BS Verkstäder AB förvärvat del av den mark som omfattades av
exploateringsavtalet (se littera C och D i figur 2 i tjänsteutlåtandet). Bolaget
har i samband med detta erhållit option på köp av resterande yta (se littera A
och B i figur 2 i tjänsteutlåtandet). Optionen gäller fram till den 14 april 2019.

Bolaget har meddelat att de önskar genomföra förvärv enligt optionen samt
ytterligare cirka 900 kvadratmeter (se littera H i figur 3 i tjänsteutlåtandet).

Genom överenskommelse om fastighetsreglering förvärvar Depå Falköping
AB 8 684 kvadratmeter för en överenskommen ersättning om 303 940 kronor.
Ersättningen baseras på tidigare överenskommen ersättning om 35 kronor per
kvadratmeter. Hänsyn har tagits till markens läge och att den svårligen kan
säljas till någon annan.

Mot bakgrund av tidigare fattade beslut samt det ovan anförda föreslår kommun-
ledningsförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner "Tilläggsavtal
— Ranten 1:8 m.fl." mellan Falköpings kommun och BSJG Holding AB samt
godkänner "Överenskommelse om fastighetsreglering — del av Armeborg 1:5 och
Friggeråker 25:8" mellan Falköpings kommun och Depå Falköping AB.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 februari 2019, har utarbetats av mark- och
exploateringsansvarig Alexander Järkeborn.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 42/2019. Kommunstyrelsen
föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
"Tilläggsavtal — Ranten 1:8 m.fl." mellan Falköpings kommun och
BSJG Holding AB.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
"Överenskommelse om fastighetsreglering — del av Anneborg 1:5 och
Friggeråker 25:8" mellan Falköpings kommun och Depå Falköping AB.

Yrkanden

Dan Gabrielsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Paragrafen sk ickas t i l l
BSJG Holding AB Stig Säll, VA -chef
Erna Pezic, stadsbyggnadschef Alexander Järkeborn, mark- och
Magnus Sundén, näringslivschef exploateringsansvarig

Justerarnas aturer Protokollsutdraget bestyrks
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§22 Dnr 2019/00107 102

Val av ombud vid årsmöten med den ideella föreningen
Det finns bruk för alla

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Till ombud vid årsmöten med den ideella föreningen Det finns bruk för
alla under år 2019 väljs Ingvor Bergman (S).

2 Till ombudsersättare vid årsmöten med den ideella föreningen Det finns
bruk för alla under år 2019 väljs Adam Johansson (M).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, § 69, att godkänna ett
avtal om verksamhetsövergång från Bruk för alla ekonomisk förening, som
innebar att Falköpings kommun tog över verksamhet och personal från
föreningen.

Bruk för alla ekonomisk förening och den ideella föreningen Det finns bruk
för alla ska nu upplösas och med anledning av detta kommer förenings-
stämma respektive årsmöte att hållas i de båda föreningarna.

Enligt den ideella föreningen Det finns bruk för allas stadgar har varje
medlem rätt att delta med tre ombud vid årsmötet, där varje medlem har tre
röster oavsett antalet ombud. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
kommunfullmäktige väljer ett ombud och en ombudsersättare till årsmötet.
Ombudets roll är att företräda Falköpings kommun som medlem och om fler
än ett ombud väljs kan det bli otydligt vad som är kommunens vilja. Det
normala förfarandet i liknande sammanhang är att kommunen företräds av
ett ombud.

Yrkanden

Dan Gabrielsson (S) yrkar att Ingvor Bergman (S) väljs till ombud vid
årsmöten med den ideella föreningen Det finns bruk för alla.

Pema Malmgren (M) yrkar att Adam Johansson (M) väljs till ombuds-
ersättare vid årsmöten med den ideella föreningen Det finns bruk för alla.

Sammanträdet ajourneras klockan 19:12-19:13.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Dan Gabrielssons (S) yrkande och
finner att kommunfullmäktige har valt Ingvor Bergman (S) till ombud vid
årsmöten med den ideella föreningen Det finns bruk för alla.

Justerarn )naturer Protokollsutdraget bestyrks
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Ordföranden ställer sedan proposition på Pema Malmgrens (M) yrkande och
finner att kommunfullmäktige har valt Adam Johansson (M) till ombuds-
ersättare vid årsmöten med den ideella föreningen Det finns bruk för alla.

Paragrafen skickas t i l l
Ingvor Bergman (S)
Adam Johansson (M)
Den ideella föreningen Det finns bruk för alla
Ekonomiavdelningen
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas sJQiaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 23 Dnr 2019/00028 023

Återbesättande av uppdrag efter Allan Bjärkhed (KD)

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Till ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 april 2019
till och med den 31 december 2022 väljs Göran Gynnemo (KD).

2 Till ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 april
2019 till och med den 31 december 2022 väljs Göran Gynnemo (KD).

3 Till ersättare i kommunstyrelsen från och med den 1 april 2019 intill det
nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod
väljs Göran Gynnemo (KD).

4 Till förste vice ordförande i kommunfullmäktige från och med den 1 april
2019 till och med den 14 oktober 2022 väljs Michael Kristiansson (KD).

5 Till ersättare i krisledningsnämnden från och med den 1 april 2019 till
och med den 31 december 2022 väljs Göran Gynnemo (KD).

6 Till ersättare i Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige från
och med den 1 april 2019 till och med den 31 december 2022 väljs Göran
Gynnemo (I(D).

7 Till ledamot i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB för tiden från
2019 års ordinarie bolagsstämma intill slutet av den ordinarie
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige väljs
Emanuel Ström (KD).

8 Till ersättare i styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB för tiden
från 2019 års ordinarie bolagsstämma intill slutet av den ordinarie
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige väljs
Göran Gynnemo (I(D).

9 Till ledamot i styrelsen för stiftelsen Ekehagens Forntidsby för tiden från
2019 års bokslutssammanträde till slutet av det bokslutssammanträde som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige väljs Göran Gynnemo (I(D).

10 Till ledamot i nämnden för stiftelsen Axel och John Ekmans understöds-
fond från och med den 1 april 2019 till och med den 31 december 2022
väljs Britt-Marie Aronsson (KD).

Bakgrund

Med anledning av Allan Bjärkheds (I(D) bortgång är följande uppdrag
vakanta. Ledamot och ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ersättare i
kommunstyrelsen, förste vice ordförande i kommunfullmäktige, ersättare i
krisledningsnämnden, ersättare i Skaraborgs kommunalförbunds
förbundsfullmäktige, ledamot i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB,

Justerarnas sig rer y Protokollsutdraget bestyrks
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ersättare i styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB, ledamot i styrelsen
för stiftelsen Ekehagens Forntidsby och ledamot i nämnden för stiftelsen
Axel och John Ekmans understödsfond.

Yrkanden

Debora Josefsson (KD) yrkar att följande personer ska väljas till följande
uppdrag.

• Ledamot och ordförande i kultur- och fritidsnämnden
— Göran Gynnemo (KD)

• Ersättare i kommunstyrelsen
— Göran Gynnemo (KD)

• Förste vice ordförande i kommunfullmäktige
— Michael Kristiansson (KD)

• Ersättare i krisledningsnämnden
— Göran Gynnemo (KD)

• Ersättare i Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige
— Göran Gynnemo (KD)

• Ledamot i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB
— Emanuel Ström (KD)

• Ersättare i styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB
— Göran Gynnemo (KD)

• Ledamot i styrelsen för stiftelsen Ekehagens Forntidsby
— Göran Gynnemo (KD)

• Ledamot i nämnden för stiftelsen Axel och John Ekmans
understödsfond
— Britt-Marie Aronsson (KD)

Beslutsgång

Ordföranden ställer i tur och ordning proposition på Debora Josefssons (KD)
yrkanden och finner att kommunfullmäktige har beslutat att välja följande
personer till följande uppdrag.

• Ledamot och ordförande i kultur- och fritidsnämnden
— Göran Gynnemo (KD)

• Ersättare i kommunstyrelsen
— Göran Gynnemo (KD)

• Förste vice ordförande i kommunfullmäktige
— Michael Kristiansson (KD)

Justerarnas .gnaturer Protokollsutdraget bestyrks
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• Ersättare i krisledningsnämnden
— Göran Gynnemo (KD)

• Ersättare i Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige
— Göran Gynnemo (KD)

• Ledamot i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB
— Emanuel Ström (KD)

• Ersättare i styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB
— Göran Gynnemo (KD)

• Ledamot i styrelsen för stiftelsen Ekehagens Forntidsby
— Göran Gynnemo (KD)

• Ledamot i nämnden för stiftelsen Axel och John Ekmans
understödsfond
— Britt-Marie Aronsson (KD)

Paragrafen sk ickas t i l l
Göran Gynnemo (Kl))
Michael Kristiansson (KD)
Emanuel Ström (KD)
Britt-Marie Aronsson (KD)
Kultur- och fritidsnämnden
Skaraborgs kommunalförbund
Falköpings Hyresbostäder AB
Hotellfastigheter i Falköping AB
Stiftelsen Ekehagens Forntidsby
Stiftelsen Axel och John Ekmans understödsfond
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas psi turer
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§ 24 Dnr 2019/00086 023

Entledigande av Sven-Olof Holgersson (S) från
uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Sven-Olof Holgersson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden från och med den 1 april 2019.

2 Ingvor Amoldsson (S) väljs till ersättare i byggnadsnämnden från och
med den 1 april 2019 till och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Sven-Olof Holgersson (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som
ersättare i byggnadsnämnden.

Yrkanden

Ingvor Bergman (S) yrkar att Ingvor Amoldsson (S) väljs till uppdraget som
ersättare i byggnadsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Ingvor Bergmans (S) yrkande och finner
att kommunfullmäktige har valt Ingvor Amoldsson (S) till ersättare i
byggnadsnämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Sven-Olof Holgersson (S)
Ingvor Amoldsson (S)
Byggnadsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarna si naturer , Protokollsutdraget bestyrks
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§ 25 Dnr 2019/00103 023

Entledigande av Karin Larsson (KD) från uppdraget
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Karin Larsson (1(D) entledigas från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden från och med den 1 april 2019.

2 Ulrika Davidsson (KID) väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden
från och med den 1 april 2019 till och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Karin Larsson (I(D) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.

Yrkanden

Maria Bruckshaw (KD) yrkar att Ulrika Davidsson (I(D) väljs till ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Maria Bruckshaws (KD) yrkande och
finner att kommunfullmäktige har valt Ulrika Davidsson (1(D) till ersättare
i barn- och utbildningsnämnden.

Paragrafen skickas t i l l
Karin Larsson (I(D)
Ulrika Davidsson (KD)
Barn- och utbildningsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas naturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 26 Dnr 2019/00027 101

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående förteckning över
anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Anmälningsärenden

1 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen
(SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
—kvartal 3 år 2018.

Justerarnas ' naturer Protokollsutdraget bestyrks
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§27 Dnr 2019/00149 102

Val av ombud vid föreningsstämmor med Bruk för alla
ekonomisk förening

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Till ombud vid föreningsstämmor med Bruk för alla ekonomisk förening
under år 2019 väljs Ingvor Bergman (S).

2 Till ombudsersättare vid föreningsstämmor med Bruk för alla ekonomisk
förening under år 2019 väljs Adam Johansson (M).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, § 69, att godkänna ett
avtal om verksamhetsövergång från Bruk för alla ekonomisk förening, som
innebar att Falköpings kommun tog över verksamhet och personal från
föreningen.

Bruk för alla ekonomisk förening och den ideella föreningen Det finns bruk
för alla ska nu upplösas och med anledning av detta kommer förenings-
stämma respektive årsmöte att hållas i de båda föreningarna.

Enligt 6 kap. 3 § i lagen om ekonomiska föreningar har varje medlem en röst
vid föreningsstämman, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Detta
bekräftas i föreningens stadgar. Enligt 6 kap. 4 § i samma lag får en medlem
som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman utöva sin rätt vid
stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud.

Med anledning av detta ska kommunfullmäktige välja ett ombud och en
ombudsersättare till föreningsstämman.

Ärendet har inte tillkännagivits enligt kommunallagens 5 kap. 13 §.
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet ska behandlas vid dagens
sammanträde.

Yrkanden

Dan Gabrielsson (S) yrkar att Ingvor Bergman (S) väljs till ombud vid
föreningsstämmor med Bruk för alla ekonomisk förening.

Pema Malmgren (M) yrkar att Adam Johansson (M) väljs till ombuds-
ersättare vid föreningsstämmor med Bruk för alla ekonomisk förening.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Dan Gabrielssons (S) yrkande och
finner att kommunfullmäktige har valt Ingvor Bergman (S) till ombud vid
föreningsstämmor med Bruk för alla ekonomisk förening.

Justerar ignaturerJusterar Protokollsutdraget bestyrks
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Ordföranden ställer sedan proposition på Pema Malmgrens (M) yrkande och
finner att kommunfullmäktige har valt Adam Johansson (M) till ombuds-
ersättare vid föreningsstämmor med Bruk för alla ekonomisk förening.

Paragrafen skickas t i l l
Ingvor Bergman (S)
Adam Johansson (M)
Bruk för alla ekonomisk förening
Ekonomiavdelningen
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas,signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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