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Ledamöter
Patrik Björck (S), ordförande
Michael Kristiansson (KD), 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 Monch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Larsson (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jormåus (M)
Gary Linnåusson (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)
Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Morgan Billman (M)
Kelesh Hussein (S)
Emil Eståbanez (V)
Debora Josefsson (KD)
Helåne Svensson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Ingrid A. Jarlsson (M)
Henric Hagberg (S)
Hanna Nord (S)
Milada Wurm (SD)
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 Ne0man (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 Ovist (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)
Helån 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)
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§ 58 Dnr 2019/00307 600

Motion från Milada Wurm (SD) om att införa slöjförbud
i för- och grundskola

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige remitterar motionen om att införa slöj förbud i för-
och grundskola till kommunstyrelsen för yttrande.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att införa slöjförbud i för- och
grundskola. Av motionen framgår följande.

" Slöjför bud i för - och gr undskolor  i Falköpings kommun
I Falköpings kommuns jämställdhetspolicy står det: "Kommunen ska främja
lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön och aktivt arbeta för att
förebygga och motverka diskriminering."

Den muslimska slöjan är en islamisk symbol som symboliserar såväl religiös
underkastelse som påtvingad uppdelning mellan kvinnor och män, framtagen
av män för att förtrycka kvinnor. Flickor skall inte diskrimineras.

Barn skall tillåtas vara barn och skola skall vara en fristad, som är fri från
religiösa påtryckningar. Flickor och pojkar skall ha samma möjlighet att
leka, röra på sig och uppleva frihet. Barn som utsätts för muslimskt förtryck i
hemmet måste få chansen att slippa det åtminstone under skoltiden. Att
tvinga slöja på barn strider dessutom mot barnkonventionen, där det talas om
barns integritet, fria uttryck och självbestämmande. Falköpings kommun
skall inte heller bidra till sexualisering av barn.

Lärare och all annan skolpersonal skall vara förebilder och därför skall
förbud gälla även dem. Den Svenska kommunala skolan är sekulär och skall
vara fri från religiösa symboler. Slöja är en viktig religiös symbol, speciellt i
islamisk miljö och därför är det ännu viktigare att det inte finns utrymme för
den i vår sekulära och jämställda skola.

Det är därför nödvändigt att införa slöjförbud som skall gälla alla yrkes-
grupper som arbetar i skolan med barn (lärare, förskolepedagoger, barn-
skötare, fritidspedagoger mm) som elever.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

• Att: Falköpings kommun inför slöjförbud i för- och grundskolor som
skall gälla både skolpersonal och elever."

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas,*aturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 59 Dnr 2019/00308 866

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

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige remitterar motionen om att avskaffa potten för
konstnärlig gestaltning samt att se över möjligheten till icke skatte-
finansierad konst i offentliga miljöer till kommunstyrelsen för yttrande.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att avskaffa potten för
konstnärlig gestaltning samt att se över möjligheten till icke skatte-
finansierad konst i offentliga miljöer. Av motionen framgår följande.

" Avskaffande av pengar pot t  för  konstnär lig gestaltning, samt möjlighet
at t  se över  icke skattefinansier ing av konst , i offentlig miljö i Falköping
kommun
I Falköpings kommun finns (sedan år 2016) en pott med pengar för
konstnärlig gestaltning i offentlig miljö.

Det var den 29 mars 2016 som Tekniska nämnden beslutade (Tekniska
nämndens sammanträdesprotokoll 2016-03-29, § 24), att vid större
byggprojekt avsätta 0,5 % av projektkostnaden, dock max 500 000 kronor
för konstnärlig gestaltning.

I vår kommun kommer vi möta stora problem med finansiering av grund-
läggande välfärd i många år framöver. Vi har framför oss många nödvändiga
kostnader. Med största sannolikhet kommer den kommunala skatten tvingas
att höjas. Därför måste vi titta på möjligheten att spara på icke nödvändiga
poster och verkligen lyfta på "alla stenar". Konstnärlig gestaltning vid
kommunal verksamhet är en av dem.

Vi vill därför ta bort möjligheten att avsätta medel för konstnärlig gestaltning
i kommunala nybyggen, renovering och dyligt.

Vi vill fortfarande ha det snyggt i Falköping och därför vill vi istället upp-
mana att verka för samarbete med exempel konstskolor. Falköpings kommun
kan vara aktiv med att sjösätta frivilliga insamlingar för konstprojekt. Det
kommer att garantera konstens förankring hos medborgarna. Vi vill även
utreda möjlig användning av konstnärliga föremål som redan finns i
Falköpings kommuns ägo (t.ex. museiföremål på Aristo.)

Justerarnas si n turer ,--- Protokollsutdraget bestyrks
(,..-
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Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

• Att: Falköpings kommun avskaffar pengarpott för konstnärlig
gestaltning omgående.

• Att: Falköpings kommun ger uppdrag till Kultur och fritid att se över
möjligheten för icke skattefinansierad konst i offentlig miljö i
Falköping kommun."

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarna s' aturer , Protokollsutdraget bestyrks
)
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§ 60 Dnr 2019/00316 310

Motion från Jonas Larsson (SD) om att begränsa trafik
i en återvändsgränd i Åsarp

Kommunful lmäkt iges beslut

I Kommunfullmäktige remitterar motionen om att begränsa trafik i en
återvändsgränd i Åsarp till kommunstyrelsen för yttrande.

Bakgrund

Jonas Larsson (SD) har väckt en motion om att begränsa trafik i en åter-
vändsgränd i Åsarp. Av motionen framgår följande.

" Motion för  att  begr änsa tr afik i åter vändsgr änd i Åsar p
Åsarps två vägar Eriksgatan och Prästängsgatan ligger så bra till i Åsarp att
många vill köra genom till Åsgatan, som leder till Vartofta och Falköping
utan att lyckas. Det tar plötsligt stopp! En gata bortanför Eriksgatan,
nämligen Ellis väg, finns en naturlig avfart.

Långtradare, traktorer, mopeder och husbilar är ett stort problem för de som
bor i dessa vägar. Sommaren är värst och det finns ingen skyltning för
genomkörning till dessa vägar.

Det bor många barn och djur vid dessa vägar. Ingen har möjlighet att stanna
när fordon kommer i upptill 50 km i timmen, som är den lagliga farten på
dessa vägar.

Mopederna kör över bondens åker och trivselskörning med traktor blir ett
problem när det upprepas ofta nog!

Invånarna i Åsarp vill också ha en trygg miljö runt sig och då vill de ha en
form av skyltning som signalerar till de som vill in på vägarna att det inte går
att köra genom till Vartofta.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

• Att: "Infart förbjuden" -skylt, med undantag om man ska till
fastigheterna, sätts upp vid infarten till Eriksgatan.

• Att: Skyltning om återvändsgränd företas vid Centrumsvägen vid
infarten till Eriksgatan snarast."

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas i haturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 61 Dnr 2019/00236 102

Valärende — bordlagt ärende

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Henric Hagberg (S) väljs till ledamot
i kommunstyrelsen från och med den 1 juli 2019 intill det nyvalda
kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod.

2 Kommunfullmäktige beslutar att Fredy Neiiman (S) väljs till ersättare
i kommunstyrelsen från och med den 1 juli 2019 intill det nyvalda
kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod.

3 Kommunfullmäktige beslutar att Adam Johansson (M) väljs till
ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1 juli 2019 intill det
nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod.

4 Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som andre vice ordförande
i kommunstyrelsen lämnas vakant från och med den 1 juli 2019.

Deltar ej

Samtliga tjänstgörande ledamöter i Sverigedemokraternas kommun-
fullmäktigegrupp avstår från att delta i beslutet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2019, § 56, att entlediga Dan
Gabrielsson (S) från uppdragen som ledamot och ordförande i kommun-
styrelsen från och med den 1 juni 2019 samt att bordlägga beslutet om val av
ledamot och ordförande i kommunstyrelsen till nästa sammanträde med
kommunfullmäktige.

Yrkanden

Corry Thuresson (S) yrkar att Ingvor Bergman (S) väljs till ordförande, att
Henric Hagberg (S), som idag är ersättare i kommunstyrelsen, väljs till
ledamot och att Fredy Neilman (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen.

Anders Winlöf (M) yrkar att Adam Johansson (M) väljs till ordförande i
kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Corry Thuressons (S) yrkande att
välja Henric Hagberg (S) till ledamot och finner ett kommunfullmäktige har
valt Henric Hagberg (S) till ledamot i kommunstyrelsen.

Justerarnas s Oaturer Protokollsutdraget bestyrks
r
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Ordföranden ställer sedan proposition på Corry Thuressons (S) yrkande att
välja Fredy Neilman (S) till ersättare och finner ett kommunfullmäktige har
valt Fredy Neilman (S) till ersättare i kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer sedan proposition på Corry Thuressons (S) yrkande att
välja Ingvor Bergman (S) till ordförande respektive Anders Winlöfs (M)
yrkande att välja Adam Johansson (M) till ordförande och finner att
kommunfullmäktige har valt Ingvor Bergman (S) till ordförande i
kommunstyrelsen.

Omröstning begärs.

Enligt kommunallagen ska omröstning i ärenden som avser val ske slutet.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordföranden vid omröstningar
biträdas av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.

Kommunjurist Sara Cronholm redogör för reglerna kring sluten omröstning.

Kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare avger efter
upprop sina valsedlar i en valurna.

Kommunfullmäktige ajourneras i tio minuter, klockan 18:52-19:02, för en
offentlig valförrättning med sammanräkning.

Omröstningsresultat

Antalet avgivna röster är 42 stycken. 9 ledamöter har avstått från att rösta.

Varje valsedel ska uppta ett namn. Valsedlar med fler eller färre namn är
ogiltiga.

Med 26 röster för Adam Johansson (M) och 16 röster för Ingvor Bergman (S)
beslutar kommunfullmäktige att välja Adam Johansson (M) till ordförande i
kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer slutligen proposition på om uppdraget som andre vice
ordförande i kommunstyrelsen kan lämnas vakant från och med den 1 juli
2019 och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt förslaget.

Paragrafen sk ickas t i l l
Henne Hagberg (S)
Fredy Netiman (S)
Adam Johansson (M)
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas si turer ,-; Protokollsutdraget bestyrks
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§ 62 Dnr 2019/00215 042

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige godkänner Falköpings kommuns delårsrapport per
april 2019.

Bakgrund

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en
uppföljning av kommunens resultat mot budget görs var fjärde månad, den
30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna för augusti
och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer.
I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta mål.
I delårsrapport per den 30 april 2019 görs endast en övergripande analys.

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2019 visar ett positivt resultat
på 30,9 miljoner kronor, exklusive förändring av semesterlöneskuld. Före-
gående år var motsvarande resultat 44,7 miljoner kronor. I denna rapport har
periodiseringar gjorts, vilket ej skett tidigare år, varför resultatet nu är mer
tillförlitligt. Det är dock inte ett fullt bokslut, vilket endast görs per sista
augusti och december.

Helårsprognosen totalt för Falköpings kommun visar ett resultat på
1,8 miljoner kronor, föregående år var prognosen 13,4 miljoner kronor.
Nämndernas prognoser visar ett underskott på 25,1 miljoner kronor jämfört
med budget. De största budgetavvikelserna finns i socialnämnden som visar ett
underskott på 20,9 miljoner kronor och i tekniska nämnden som visar på ett
underskott på 4,5 miljoner kronor. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds
delårsrapport samt kortfattat i den kommuntotala delårsrapporten. De centrala
posterna visar ett överskott på 1,2 miljoner kronor och finansiella poster ett
överskott på 6,9 miljoner kronor. De taxefinansierade verksamheterna
prognoserar ett underskott på 0,5 miljoner kronor jämfört med budget.

Falköpings kommuns investeringar prognostiseras för år 2019 till 530 miljoner
kronor, vilket är 191 miljoner kronor mindre än budget på 721 miljoner kronor.
Investeringsutfallet per april 2019 uppgår till 123 miljoner kronor.

Förvaltn ingens bedömning

I Falköpings kommuns "Riktlinjer för verksamhets och ekonomistyrning"
framgår följande.

"Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot
budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att verksam-
heten kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska i första
hand täckas genom omdisponering av medel inom nämndens budgetram. I

Justerarn .gnaturer — Protokollsutdraget bestyrks
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de fall nämndens åtgärder medför ändrad verksamhetsinriktning eller
nämnden inte anser sig kunna hantera den negativa avvikelsen ska
rapportering ske omgående till kommunstyrelsen. Avvikelsen och vidtagna
åtgärder ska dokumenteras i nämndens och styrelsens beslutsprotokoll. 1 de
fall åtgärderna kräver väsentliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges antagna
mål får  dessa inte vidtas utan beslut från kommunfullmäktige."

Kommunledningsförvaltningen bedömer att prognostiserade underskott i
socialnämnden och tekniska nämnden är "betydande avvikelser" varför det
åligger nämnderna att vidta åtgärder så att verksamheten kan rymmas inom
fastställd ram. Kommunledningsförvaltningen kan inte utläsa i nämndernas
rapporter vilka åtgärder som beslutats för att verksamheten ska rymmas inom
ram. Kommunledningsförvaltningen rekommenderar därför kommun-
styrelsen att besluta om att nämnderna ska inkomma med åtgärdsplaner som
visar hur nämnden ska komma på ram.

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagens regler om
god ekonomisk hushållning. I Falköpings kommuns styrdokument "Rikt-
linjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämnings-
reserv" finns det definierat vad detta innebär för Falköpings kommun.

Det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av följande resultatkrav.

• Resultatet ska över tid uppgå till minst två procent av skatter och
statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod.

• Resultatet beräknat som låneskuld delat på tjugofem år.

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett
resultat för år 2019 på cirka 40 miljoner kronor. Beslutat budgeterat resultat
för 2019 är 19,2 miljoner kronor, det vill säga under det finansiella målet.
Resultatet ska dock ses över tid. I den nu framlagda delårsrapporten visar
prognosen ett resultat om 1,7 miljoner kronor det vill säga en avvikelse med
17,5 miljoner kronor från budget. Det finns därmed en risk för att Falköpings
kommun inte klarar det finansiella målet för ekonomisk hushållning år 2019.

Kommunledningsförvaltningen bedömning är att kommunstyrelsen bör agera
för att inte riskera att det redan lågt budgeterade resultatet inte kan hållas och
därmed att det finansiella målet om god ekonomisk hushållning inte kan nås.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att i första hand ska åtgärdsplaner
begäras in från socialnämnden och tekniska nämnden. Dessa ska då visa
vilka åtgärder som behövs för att nämnderna ska hålla sin budgetram 2019.

De alternativ som kan övervägas är att kommunstyrelsen föreslår kommun-
fullmäktige att besluta om att övriga nämnder ska göra effektiviseringar så
att överskott kan nås i dessa nämnder och Falköpings kommun totalt kan
klara att hålla budgeterat resultat. Som ett tredje alternativ för att nå denna
effekt kan vara att anställningsstopp införs. Kommunledningsförvaltningen
rekommenderar dock att i första hand begära in åtgärdsplaner från social-
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nämnden och tekniska nämnden. Dessa planer bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 10 juni 2019.

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

Finansier ing

Socialnämnden och tekniska nämnden anmodas hålla sina av kommun-
fullmäktige beslutade budgetramar.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 14 maj 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer. I förvaltningens utlåtande föreslås följande.

1 Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden och tekniska nämnden,
vilka prognosticerar med betydande underskott för år 2019, ska inkomma
med åtgärdsplaner för att möjliggöra att verksamheterna kan rymmas
inom fastställda budgetramar. Åtgärdsplanerna ska lämnas till
kommunstyrelsen senast den 10 juni 2019.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings
kommuns delårsrapport per april 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 53/2019.
Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden och tekniska nämnden,
vilka prognosticerar med betydande underskott för år 2019, ska inkomma
med åtgärdsplaner för att möjliggöra att verksamheterna kan rymmas
inom fastställda budgetramar. Åtgärdsplanerna ska lämnas till
kommunstyrelsen senast den 10 juni 2019.

2 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samtliga förvaltningar att
genomföra en extra ekonomisk uppföljning per den sista maj 2019 och
redovisa detta till kommunstyrelsen senast den 17 juni 2019.

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings
kommuns delårsrapport per april 2019.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 89/2019. Kommunstyrelsen
beslutade om punkterna 1 och 2 och föreslog att kommunfullmäktige skulle
besluta enligt punkt 3 som redovisas nedan.

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden och tekniska nämnden,
vilka prognosticerar med betydande underskott för år 2019, ska inkomma
med åtgärdsplaner för att möjliggöra att verksamheterna kan rymmas
inom fastställda budgetramar. Åtgärdsplanerna ska lämnas till
kommunstyrelsen senast den 17 juni 2019.

Justerarnas riaturer Protokollsutdraget bestyrks
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2 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samtliga förvaltningar att
genomföra en extra ekonomisk uppföljning per den sista maj 2019 och
redovisa detta till kommunstyrelsen senast den 17 juni 2019.

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings
kommuns delårsrapport per april 2019.

Yrkanden

Karola Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

'Justerarna naturer
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§ 63 Dnr 2019/00162 041

Omfördelning av verksamhetsbudget inom
socialnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beviljar socialnämndens ansökan om att omfördela
driftsbudgetram för år 2019 inom socialnämnden så att 10 miljoner kronor
flyttas från verksamheten "Äldreomsorg" till verksamheten "Individ- och
familj eomsorg".

Bakgrund

Socialnämnden har upprättat verksamhetsredovisning och bokslut för år
2018. Nettoutfallet visar ett överskott i socialnämnden på 24 miljoner
kronor. Inom nämndens två budgetramar visar "Äldreomsorg" positivt utfall
om 45 miljoner kronor och "Individ- och familjeomsorg" ett underskott om
21 miljoner kronor. Socialnämnden anger i sin verksamhetsredovisning att
underskottet delvis beror på att verksamheten varit underfinansierad. Social-
nämnden beslutade den 20 februari 2019, § 8, att ansöka hos kommunfull-
mäktige om att föra över 10 miljoner kronor i 2019 års driftsbudget från
verksamheten "Äldreomsorg" till verksamheten "Individ- och familje-
omsorg".

Förvaltn ingens bedömning

Enligt Falköpings kommuns policy för verksamhet och ekonomistyrning
ansvarar respektive nämnd för omfördelning inom nämnden. Social-
nämndens verksamhet är dock så omfattande att kommunfullmäktige tar
beslut uppdelat på två budgetramar, "Äldreomsorg" respektive "Individ- och
familjeomsorg". Enligt Falköpings kommuns riktlinje för verksamhet och
ekonomistyrning ska kommunfullmäktige besluta om en nämnd vill genom-
föra verksamhetsförändring. Socialnämnden anger i sin begäran att orsaken
till budgetförändringen är att verksamheten "Individ- och familjeomsorg"
varit och är underfinansierad.

Kommunledningsförvaltningen har ingen grund att göra någon annan
bedömning än den socialnämnden gjort. Verksamheten "Individ- och
familj eomsorg" bör tillföras medel i driftsbudgeten för år 2019 genom att
10 miljoner kronor överförs från verksamheten "Äldreomsorg".

Kommunledningsförvaltningen vill dock påminna om den kommun-
övergripande analys som gjordes i Falköpings kommuns årsredovisning för
år 2018 under avsnitt finansiell analys.

"Den sammanlagda avvikelsen för nämnderna jämfört med budget visade en
positiv avvikelse på 41,9 miljoner kronor. Motsvarande avvikelse för skatte-
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intäkter och generella statsbidrag är en negativ avvikelse på 27,6 miljoner
kronor. De för högt budgeterade skatteintäkterna och generella stats-
bidragen beror på att Falköpings kommun inte haft den beräknade
befolkningsökningen samt sänkta generella statsbidrag baserat på andelen
av flyktingmottagandet. Det är  viktigt att ha med sig denna analys i
kommande budgetarbetet/resursfördelning till nämnderna."

Ovanstående innebär att vid analys av de överskott som nämnderna visade år
2018, där socialnämnden stod för 24 av 41,9 miljoner kronor, måste man ha i
beaktande att budgetramarna var för höga i förhållande till de verkliga
skatteintäkterna.

Finansier ing

Finansiering sker inom socialnämnden. Falköpings kommuns sammanlagda
budgeterade driftsresultat berörs inte.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 5 maj 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 92/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen
Magnus Fleischer, ekonomichef

Sida
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§ 64 Dnr 2019/00206 003

Ändring av reglemente för socialnämnden med
anledning av ny tobakslag

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige godkänner ändringen i socialnämndens reglemente
enligt framtaget förslag.

2 Ändringen gäller från och med den 1 juli 2019 och införs i kommunal
författningssamling KFS 2018:12.

Bakgrund

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen
(1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
(2017:425) och beslutades av riksdagen den 12 december 2018.

Med anledning av den nya lagen behöver reglementet för socialnämnden
ändras för att omfatta den nya lagen, med undantag från de bestämmelser
som behandlar tillsyn av rökfria miljöer som tillsynsmyndigheten,
Miljösamverkan östra Skaraborg, ansvarar för. Socialnämnden har behandlat
ärendet den 17 april 2019, § 45, och har föreslagit ändring av reglementet
enligt nedan.

Nuvar ande r eglemente
I 4 § socialnämndens reglemente framgår följande gällande delegering från
kommunfullmäktige.

"Socialnämnden ska utöva tillsyn
- över försäljning av tobak enligt tobakslagen (1993:581)
- över försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt
lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)"

För slag på ändr ing i r eglementet
Förslaget på ändring innebär att de två meningarna enligt ovan stryks och
ersätts med följande.

"Socialnämnden ska utöva tillsyn
- över ärenden enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Dock inte tillsyn av rökfria miljöer enligt 6 kap."

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna ändring av socialnämndens reglemente enligt framtaget förslag.

si n turer i Protokollsutdraget bestyrks
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Ändringen gäller från och med den 1 juli 2019 och införs i kommunal
författningssamling KFS 2018:12.

Samtliga nämnders reglementen planeras att ses över i sin helhet under
hösten.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 maj 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 93/2019. Kommunstyrelsen
föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ändringen i
socialnämndens reglemente enligt framtaget förslag.

2 Ändringen gäller från och med den 1 juli 2019 och införs i kommunal
författningssamling KFS 2018:12.

Yrkanden

Roland Wanner (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Yttranden

Susanne Larsson (S) yttrar sig.

Paragrafen skickas t i l l
Socialnämnden
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Linda Karelid, kanslichef

Justerarnas sjg9aturer
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§ 65 Dnr 2019/00209 214

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Gamla
Stan 2:26 med flera (skola vid gamla kalkbrottet)

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av fastigheten Gamla
stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet).

Reservat ion

Samtliga tjänstgörande ledamöter i Sverigedemokraternas kommunfull-
mäktigegrupp reserverar sig mot beslutet till förmån för Per Magnussons (SD),
med fleras, yrkande.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 25 september 2017, § 96 att ge byggnads-
nämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Gamla
stan 2:26 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av en ny skola med
friytor som främjar elevernas hälsa och utveckling samt tillhörande
trafiklösningar. Skyddsvärda träd och alléer ska bevaras.

Genomförandet av detaljplanen innebär att en byggnad som används av social-
förvaltningen och marken i och kring det gamla kalkbrottet ersätts med skola
och tillhörande skolgård. Genomförandet innebär även en viss justering av
Hollendergatans dragning. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplan
2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44.

Byggnadsnämnden beslutade den 25 september 2018, § 121, att sända detalj-
planförslaget på samråd. Samrådet pågick från den 2 oktober till den 30 oktober
2018. Under samrådstiden hölls ett samrådsmöte med berörda sakägare. Under
samrådstiden inkom totalt 36 synpunkter på förslaget, varav 3 utan erinran.

Byggnadsnämnden beslutade den 27 februari 2019, § 23, att sända det
justerade detaljplaneförslaget på granskning. Granskningen pågick från
den 4 mars till den 24 mars 2019. Under granskningstiden inkom totalt
22 synpunkter på förslaget, varav 2 utan erinran.

Byggnadsnämnden beslutade den 17 april 2019, § 54, att godkänna
granskningsutlåtandet och bemötandet av inkomna synpunkter samt att
överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Förvaltn ingens bedömning

Detaljplanen för en ny skola vid det gamla kalkbrottet är en del av den nya
skolorganisationen som beslutades av kommunfullmäktige den 27 mars

Justerarnas aturer - t Protokollsutdraget bestyrks
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2017, § 33. Under våren 2017 gjordes en lokaliseringsstudie som visade på
den nu aktuella platsens strategiska läge i Falköpings tätort för en ny skola.
Värden som vägdes in i lokaliseringen var bland annat trafiklösningar,
pågående markanvändning, centrumutveckling och förtätning, kultur- och
naturvärden samt närhet till gymnasiet och idrottsanläggningar. Detaljplanen
syftar till att utreda lämpligheten av en skola på den av kommunfullmäktige
utpekade platsen.

Under detaljplaneprocessens gång har flera utredningar tagits fram som
sammantaget, i det framtagna planförslaget, visar på att platsen lämpar sig
för en ny skola. Flera avvägningar mellan olika allmänna och enskilda
intressen har behövt göras för att platsen både ska fungera som en god skol-
och lärmiljö samtidigt som omgivningspåverkan och påverkan på befintliga
värden på platsen ska begränsas.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla
kalkbrottet).

Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 maj 2019, har utarbetats av kommunarkitekt
Amelie Sandström.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 96/2019. Kommunstyrelsen
föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för
del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet).

Yrkanden

Ingvor Bergman (S), Roland Wanner (MP), Dan Hovskär (KD), Karola
Svensson (C), Ed Kahrs (M) och Roger Lundberg (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Per Magnusson (SD), Milada Wurm (SD) och Johanna Johansson (SD) yrkar
avslag till kommunstyrelsens förslag.

Yttranden

Adam Johansson (M) och Emil Est6banez (V) yttrar sig.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Per
Magnussons (SD), med fleras, yrkande och finner att kommunfullmäktige
har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Paragrafen skickas t i l l
Byggnadsnämnden
Amelie Sandström, kommunarkitekt

Justerarnas• naturer
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§66 Dnr 2019/00145 102

Återbesättande av uppdraget som ersättare i styrelsen
för Falköpings Hyresbostäder AB efter Ann-Kristin
Bergström Svahn (S)

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Robert Andersson (S) väljs till ersättare i
styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB från och med den 1 juli 2019
intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2019, § 43, att entlediga Ingvor
Arnoldsson (S) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Falköpings
Hyresbostäder AB från och med den 1 maj 2019, att välja Ann-Kristin
Bergström Svahn (S), som då var ersättare i styrelsen, till ny ledamot i
styrelsen samt att lämna uppdraget som ersättare i styrelsen för Falköpings
Hyresbostäder AB vakant.

Yrkanden

Corry Thuresson (S) yrkar att Robert Andersson (S) väljs till ersättare i
styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Corry Thuressons (S) yrkande och finner
att kommunfullmäktige har valt Robert Andersson (S) till ersättare i
styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB.

Paragrafen skickas t i l l
Robert Andersson (S)
Falköpings Hyresbostäder AB
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer
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§ 67 Dnr 2019/00283 023

Entledigande av Vanja Wallemyr (C) från uppdraget
som ledamot och ordförande i kompetens- och
arbetslivsnämnden

Information

Ärendet om entledigande av Vanja Wallemyr (C) från uppdraget som
ledamot och ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden utgår från
dagordningen med anledning av att Vanja Wallemyr (C) har återtagit sin
avsägelse.

Paragrafen sk ickas t i l l
Vanja Wallemyr (C)
Kompetens- och arbetslivsnämnden

Justerarnas signaturer
t ' 9 7
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§ 68 Dnr 2019/00284 023

Entledigande av Hans Johansson (C) från uppdragen
som ledamot i kommunstyrelsen samt ledamot och
förste vice ordförande i tekniska nämnden

Information

Ärendet om entledigande av Hans Johansson (C) från uppdragen som
ledamot i kommunstyrelsen samt ledamot och förste vice ordförande i
tekniska nämnden utgår från dagordningen med anledning av att Hans
Johansson (C) har återtagit sin avsägelse.

Paragrafen skickas t i l l
Hans Johansson (C)
Tekniska nämnden

Justerarnas si naturer Protokolisutdraget bestyrks
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§ 69 Dnr 2019/00286 023

Entledigande av Inge Persson (M) från uppdraget som
ersättare i tekniska nämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Inge Persson (M) entledigas från
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden från och med den 1 juli 2019.

2 Kommunfullmäktige beslutar att Roland Wanner (MP) väljs till ersättare
i tekniska nämnden från och med den 1 juli 2019 till och med den
31 december 2022.

Bakgrund

Inge Persson (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
tekniska nämnden.

Yrkanden

Roland Wanner (MP) yrkar att Roland Wanner (MP) väljs till ersättare i
tekniska nämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Roland Wanners (MP) yrkande och finner
att kommunfullmäktige har valt Roland Wanner (MP) till ersättare i tekniska
nämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Inge Persson (M)
Roland Wanner (MP)
Tekniska nämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas sigtaturer
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§ 70 Dnr 2019/00288 023

Entledigande av Annika Carp (L) från uppdraget som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Annika Carp (L) entledigas från
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med
den 1 juli 2019.

2 Kommunfullmäktige beslutar att Theres Björkehög (L) väljs till ersättare
i barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 juli 2019 till och med
den 31 december 2022.

Bakgrund

Annika Carp (L) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i barn-
och utbildningsnämnden.

Yrkanden

Anna -Brita Fransson (L) yrkar att Theres Björkehög (L) väljs till ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anna -Brita Franssons (L) yrkande och
finner att kommunfullmäktige har valt Theres Björkehög (L) till ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.

Paragrafen skickas t i l l
Annika Carp (L)
Theres Björkehög (L)
Barn- och utbildningsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas si , rer / Protokollsutdraget bestyrks
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§ 71 Dnr 2019/00292 023

Entledigande av Saleh Aman (C) från uppdraget som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att Saleh Aman (C) entledigas från
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med
den 1 juli 2019.

2 Kommunfullmäktige beslutar att Hannah Svanteman (MP) väljs till
ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 juli 2019
till och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Saleh Aman (C) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i barn-
och utbildningsnämnden.

Yrkanden

Roland Wanner (MP) yrkar att Hannah Svanteman (MP) väljs till ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Roland Wanners (MP) yrkande och finner
att kommunfullmäktige har valt Hannah Svanteman (MP) till ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Saleh Aman (C)
Hannah Svanteman (MP)
Barn- och utbildningsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer
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Protokollsutdraget bestyrks


