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§ 73 Dnr 2019/00343 291

Motion från Per Magnusson (SD) om att genomföra en
folkomröstning om den planerade byggnationen av en
ny högstadieskola i Falköping

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige remitterar motionen om att genomföra en folk-
omröstning om den planerade byggnationen av en ny högstadieskola
i Falköping till kommunstyrelsen för yttrande.

Bakgrund

Per Magnusson (SD) har väckt en motion om att genomföra en folk-
omröstning om den planerade byggnationen av en ny högstadieskola i
Falköping. Av motionen framgår följande.

"Sverigedemokraterna i Falköpings kommun har ingenting emot att det
byggs en ny skola i kommunen. Men inte denna gigantiska skola som
föreslagits och inte på denna plats

Sverige demokraterna tror inte på att vi skall bygga en skola för budgeterat
belopp på över 400 miljoner när vi inte har dessa pengar. Sverigedemo-
kraterna tror inte på att transportera elever från när o fjärran i ur och skur till
en skola mitt i centrum när det redan finns väl fungerande högstadium i både
Vartofta och Kinnarp.

Vi tror på mindre skolor där lärare känner sina elever och föräldrarna. Detta
skapar ordning och trygghet. Det är lättare att upptäcka elever som mobbas
eller mobbar och då kan man ingripa snabbare och förhindra psykiskt
lidande och otrivsel. Bygg ut nuvarande skolor i stället och bygg en mindre
skola i Falköpings tätort

Vi tror inte att det är kommuninvånarnas vilja att bygga denna gigantiska
skola. Vi har talat med massor med medborgare och inte hittat någon som är
för detta monsterbygge. Vi anser att detta beslut om att bygga skolan inte är
förankrat bland medborgarna.

• Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på en
folkomröstning i kommunen angående byggandet av Platå skolan."

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerar naturer, ,A Protokollsutdraget bestyrks
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§ 74 Dnr 2019/00326 456

Fråga från Jonas Larsson (SD) om sopsortering i
Stadshusets cafeteria
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Jonas Larsson (SD) följande
fråga till kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M).

Fråga
"Vid socialnämndens utbildning innan påsk i kommunhusets kantin reagerade
många på att det inte fanns avsatta platser för att kasta sina sopor. Man
efterlyste platser där man kunde kasta sina matrester, plastförpackningar,
servetter av papper samt en plats för returburkar.

När vi frågade vart vi skulle göra av skräpet fick vi till svar att det stod en
svart sopsäck uppställd till det.

Allt i samma sopsäck!

Nu till frågan:

När ska kommunen ta sitt ansvar och göra kommunhuset miljövänligt och
hållbart inför framtiden?"

Jonas Larsson (SD)

Svar
"För några år sedan fanns det sopsortering i Stadshusets cafeteria där man
kunde slänga matavfall. Matavfallet slängdes sedan i bruna kärl som var
placerade utanför Stadshuset, precis som vid vanliga bostadshus. Tyvärr blev
det så att utomstående använde kärlen för att slänga i andra saker än mat-
avfall, vilket gjorde att matavfallet blev odugligt att använda i återvinnings-
processen. Därför plockades de bruna kärlen bort.

Falköpings kommun arbetar på många plan för att vara en hållbar kommun
och en fråga som denna bör såklart kunna hanteras på ett bättre sätt. Det
handlar om att hitta praktiska lösningar som fungerar både internt och externt.
Bedömningen är att om en sortering av matavfall infördes igen skulle
problematiken med att utomstående använde kärlen på nytt uppstå. Dessutom
är det försumbara mängder matavfall som slängs i stadshusets cafeteria.

Däremot håller jag helt med frågeställaren om att återvinningen behöver bli
bättre och jag ska se till att ansvariga förvaltningar hittar en bra lösning för att vi
i närtid ska kunna börja sortera plast, aluminium, pantburkar etc. var för sig."

Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande

Jonas Larsson (SD) tackar för svaret och yttrar sig.

Paragrafen sk ickas t i l l
Jonas Larsson (SD)

Justerarna signaturer
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§ 75 Dnr 2018/00395 756

Besvarande av motion från Adam Johansson (M) och
Ingrid A. Jarlsson (M) om att projektet "Ällagatans
förebyggande team"  ska bli permanent verksamhet

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige avslår motionen om att projektet "Ällagatans
förebyggande team" ska bli permanent verksamhet.

Bakgrund

Adam Johansson (M) och Ingrid A. Jansson (M) har väckt en motion om att
projektet "Ällagatans förebyggande team" ska bli permanent verksamhet. Av
motionen framgår följande.

" Bar n och ungas psykiska hälsa
Barn och ungas psykiska hälsa har enligt Socialstyrelsen försämrats avsevärt
i Sverige de senaste åren. Samtidigt som den psykiska ohälsan ökar, ökar
också köerna till BUP (Barn och Ungdomspsykiatri) och Ungdoms-
mottagningen.

Förekomsten av och tillgängligheten till skolans elevhälsa varierar mellan
olika kommuner och skolor. Det är viktigt att tidigt möta ungas oro, om
möjligt förebygga den och vid behov lotsa dem vidare till samhällsstöd och
professionell hjälp.

I vår kommun har socialnämnden startat projektet, "Ällagatans förbyggande
team", en verksamhet, som framför allt arbetar med stöd till föräldraskapet.
En styrka med verksamheten är att vårdnadshavare söker stöd frivilligt, där
personalen efter uppföljning i projektet menar att man når goda resultat.

Vi moderater anser att projektet "Ällagatans förbyggande team" fyller en
viktig stöttande funktion i vår kommun, där barn/unga och föräldrar får hjälp
och stöd och vid behov slussas vidare. Verksamheten behöver dock
kompletteras med ytterligare professioner för att kunna möta barn och ungas
behov av samtal och stöd vid upplevd psykisk oro och ohälsa.

Med anledning av ovanstående yrkar därför moderaterna:

• att projektet Ällagatans förebyggande team ska permanentas.

• att teamet kompletteras med ytterligare nödvändiga professioner."

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2018, § 137, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade
den 9 januari 2019, § 15, att remittera motionen till socialnämnden för
yttrande.

Justerar sånaturer7
,..
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Socialnämnden behandlade ärendet den 20 februari 2019, § 13, och föreslog
då att motionen ska avslås. Socialnämnden framförde följande.

Ällagatans förebyggande team startades upp i projektform under hösten
2017. Projektet syftade till att ge föräldrar tidig stöttning i sin föräldraroll
så att större insatser längre fram skulle undvikas, samt att fler barn, föräldrar
och familjer skulle erbjudas tidiga insatser för att undvika att de skulle bli
föremål för myndighetsutövning.

Till projektet finns en utarbetad projektplan med plan för utvärdering av
projektet som ska slutrapporteras under hösten 2019. Den delrapport som
presenterades efter halva projekttiden visade på ett gott resultat för projektet.
Då det är ett drygt halvår kvar av projekttiden är förslaget att motionen
avslås och att projektet får fortskrida projekttiden ut med en planerad
utvärdering utifrån projektplanen, för att därefter ta ställning till fortsättning
och eventuell justering i bemanning.

Förvaltn ingens bedömning

Socialnämnden föreslår att motionen ska avslås med motiveringen att
socialnämnden vill att projektet ska få fortskrida projekttiden ut, för att sedan
utvärderas och först därefter ta ställning till hur en fortsatt verksamhet skulle
kunna se ut.

Mot bakgrund av socialnämndens yttrande föreslår kommunlednings-
förvaltningen att kommunfullmäktige avslår motionen.

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

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 106/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Adam Johansson (M)
Ingrid A. Jarlsson (M)
Socialnämnden
Linda Karelid, kanslichef

Justerarnas aturer
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§ 76 Dnr 2018/00425 101

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om
information om hjärtstartare och skyddsrum

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige avslår motionen om information om hjärtstartare
och skyddsrum.

Reservat ion

Samtliga tjänstgörande ledamöter i Sverigedemokraternas kommunfull-
mäktigegrupp reserverar sig mot beslutet till förmån för Milada Wurms (SD)
yrkande.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om information om hjärtstartare och
skyddsrum. Av motionen framgår följande.

" Motion för  att  invånar na ska hitta hjär tstar tar e och skyddsr um i
Falköpings kommun
För några år sedan blev det i Kommunfullmäktige i Falköping beslutat att
hjärtstartare skulle sättas ut i kommunens regi. Det blev så gjort.

Problemet är att invånarna inte vet var hjärtstartarna finns. Det är lite tråkigt
att man, när man behöver en hjärtstartare, inte vet var den finns. Liv skal väl
räddas. Det är meningen med hjärtstartare. När man inte har en broschyr
eller en folder t.ex. att ha i plånboken över var hjärtstartarna finns är en del
av meningen borta.

Invånarna vet heller inte var man ska söka skydd om noirmännen,
danskarna, russen eller någon annan nation vill ta landet.

Kommunen måste inse att information är en viktig sak för alla som bor i
kommunen, även för de som bor utanför Falköping centrum.

Sverigedemokraterna yrkar

• att kommunen gör en broschyr eller ett kort som var och en kan ha i
plånboken eller annan lätt tillgänglig plats som informerar

1. om vart hjärtstartare finns.

2. var skyddsrum finns i hela kommunen.

Det enklaste är ett kort lik ett betalningskort med upplysningarna."

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 143, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade

Justerarna Onaturer ,---- Protokollsutdraget bestyrks,7
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den 9 januari 2019, § 16, att remittera motionen till nämnden för samhälls-
skydd mellersta Skaraborg för yttrande.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har behandlat ärendet den
7 mars 2019, § 11, och föreslår att motionen avslås.

Nämnden framför att det i Falköpings kommun idag finns omkring
50 stycken hjärtstartare. Ett register över hjärtstartare finns på webbplatsen
https://www.hjartstartarregistret.se/#/. Registret är ett nationellt register och
uppdateras kontinuerligt.

Ett register över skyddsrum i Falköpings kommun finns i Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps (MSB) kartportal på webbplatsen
https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/enkel-karta skyddsrum/.

Förvaltn ingens bedömning

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg påpekar att informationen
som efterfrågas i motionen redan finns tillgänglig digitalt.

Kommunledningsförvaltningen stödjer nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborgs hänvisning till digitala register, eftersom det är mycket lättare att
hålla sådana register uppdaterade och kvalitetssäkrade. Trycksaker, såsom
broschyrer och informationskort, blir snabbt inaktuella och det skulle inne-
bära en mycket större insats, både personellt och ekonomiskt, att uppdatera
och distribuera nya kort vid varje förändring.

En av riskerna med tryckt information i det här fallet är att när kortet i
plånboken väl ska användas i en akut situation så har hjärtstartaren bytt
placering och informationen på kortet är inaktuell.

Mot bakgrund av nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs yttrande
föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska avslås.

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

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 107/2019. Kommun-
styrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om
information om hjärtstartare och skyddsrum.

Yrkanden

Milada Wurrn (SD) yrkar bifall till motionen.

Dan Hovskär (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Yttranden

Marie Post (S) yttrar sig.

Justerarnas aturer ,
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive
Milada Wurms (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Följande propositionsordning godkänns. "Den som stödjer kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som stödjer Milada Wurms (SD) yrkande röstar nej."

Vid omröstningen avges 42 ja -röster och 9 nej -röster. Se omröstningslistan
nedan. Kommunfullmäktige har alltså beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.

Omr östningslista § 76

Ledamöter J a Nej Avstår

KD 1: e vice ordf Michael Kristiansson X

M 2:e vice ordf. Anders Winlöf X

S Thomas Svensson X

C Karola Svensson X

M Adam Johansson X

SD Johanna Johansson X

S Ingvor Bergman X

KD Dan Hovskär X

SD Christopher Miinch X

M Ed Kahrs X

C Niclas Fällström X

V Erik Kyrkander X

S Susanne Larsson X

SD Jonas Larsson X

S Niclas Hillestrand X

M Christina Jormåls X

KD Gary Linn&isson X

S Johanna Svensson X

L Annika Carp X

C Hans Johansson X

Justerarna ' turerf r , Protokollsutdraget bestyrks
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Omr östningslista § 76

Ledamöter J a Nej Avstår

SD Tommy Almgren X

M Sture Olsson - X

S Roger Lundberg X

MP Roland Wanner X

S Marie Post X

C Vanja Wallemyr X

SD Marita Ljus X

M Morgan Billman X

S Kelesh Hussein X

V Emil Est&anez X

KD Debora Josefsson X

S Hekne Svensson X

SD Sonja Eriksson X

C Göte Andersson X

M Pema Malmgren X

S Henric Hagberg X

S Corry Thuresson X

SD Milada Wurm X

C Lovisa Wennerholm X

S Jonas Karlsson X

SD Gerhard Carlsson X

S Anna -Bella Nordh Fahlqvist X

M Elias Assio X

L Anna -Brita Fransson X

V Elisabeth Klang X

S Fredy Neilman X

- C Zahra Igal X

SD Matti Ovist X

KD Maria Bruckshaw X

Sida
12(42)

Justerarn naturer
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Omröstningsl ista § 76

Ledamöter J a Nej Avstår

S Lisbeth Ek X

S Ordförande Patrik Björck X

Summa 42 9 0

Paragrafen sk ickas t i l l
Milada Wurm (SD)
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
Linda Karelid, kanslichef

A
Justerarna " ignaturer < — ---)_ Protokollsutdraget bestyrks
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§ 77 Dnr 2019/00245 344

Tekniska nämndens begäran om finansiering av
matarvattenledning i Danska vägen mellan Skaravägen
och Friggeråkers verkstäder

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige medger tilläggsanslag med 3 miljoner kronor för
byggandet av matarvattenledning i Danska vägen mellan Skaravägen och
Friggeråkers verkstäder.

2 Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att inom nämndens
totala investeringsbudget för åren 2020-2022 minska motsvarande belopp
inom VA -investeringar alternativt annan investering. Detta för att
Falköpings kommuns totala investeringsbudget för åren 2020-2022
inte ska överskridas.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 14 maj 2019, § 59, att bygga ny
matarvattenledning i Danska vägen mellan Skaravägen och Friggeråkers
verkstäder samt att äska 3 miljoner kronor från kommunfullmäktige för att
finansiera utförandet.

Falköpings kommuns beslutade totala investeringsbudget enligt flerårsplanen
för åren 2019-2021 uppgår till 590 000 000 kronor för år 2019,
448 800 000 kronor för år 2020 och 297 200 000 kronor för år 2021. Efter
ombudgetering av projekt som inte kunnat färdigställas år 2018 uppgår
2019 års investeringsbudget till 721 290 000 kronor. Den samlade
investeringsvolymen uppgår därmed till 1 467 290 000 kronor för åren
2019-2022.

Enligt Falköpings kommuns flerårsplan för åren 2019-2021 har
VA -avdelningen en årlig investeringsbudget om 30 miljoner kronor. Denna
är beslutad utifrån en reinvesteringsnivå om 1 procent per år. Denna budget
är och har varit svår att klara då Falköpings kommuns olika exploaterings-
projekt inbegriper åtgärder som avser investeringar för VA -verksamheten.
Investeringsramen blir då för låg i perioder då kommunen har stora
exploateringsprojekt om man samtidigt ska klara VA -nätets reinvesterings-
takt om 1 procent. Det nu aktuella projektet är ett sådant exempel som inte
varit med i planen varför tekniska nämnden äskar om ytterligare
investeringsmedel.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att Falköpings kommuns
totala investeringsram för åren 2019-2021 är maximalt vad Falköpings

Justerarna ygnaturer ' ....._..5____:,
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kommun klarar ekonomisk under denna period. Det innebär att när projekt
blir dyrare eller nya projekt framkommer måste kommunen omprioritera
eller skjuta på projekt. Kommunledningsförvaltningen kan inte göra
bedömningen om detta ska avse VA -projekt eller andra projekt. Tekniska
nämnden får här inkomma med förslag för att hantera detta i investerings-
budgeten för åren 2020-2022.

Finansier ing

Falköpings kommuns investeringsbudget för år 2019 ökas med 3 miljoner
kronor. Investeringsbudgeten ska sänkas med motsvarade belopp för åren
2020-2022.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 juni 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 111/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Tekniska nämnden
Christoffer Eriksson, budgetekonom
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas turer A •---------
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§78 Dnr 2019/00301 041

Ändrad tidplan för budgetarbetet inför fierårsplanen för
åren 2020-2022

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige hanterar flerårsplan
för åren 2020-2022 och budget för år 2020 på sammanträdet den
25 november 2019.

2 Kommunfullmäktige ändrar tiden för sammanträdena i oktober och
november 2019 enligt följande.

• 28 oktober 2019 ändras tiden från klockan 9:00 till klockan 18:30

• 25 november 2019 ändras tiden från klockan 17:00 till klockan 9:00

Bakgrund

Enligt sammanträdesplanen för år 2019 ska kommunfullmäktige besluta om
flerårsplan och budget på sammanträdet den 28 oktober 2019. (KF § 128/2018).

I kommunallagen framgår i 11 kap 8 § om budgetprocessen att förslag till budget
ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda
skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska
styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunal-
skatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

111 kap. 10 § framgår att budgeten ska fastställas av fullmäktige före
november månads utgång.

Som särskilda skäl för kommunstyrelsen att upprätta budgetförslaget i
november anges i förarbetena till kommunallagen exempelvis en ändring i
majoritetsläge i kommunfullmäktige.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktiges beslut om
flerårsplan för åren 2020-2022 och budget för år 2020 skjuts upp från
oktobersammanträdet till novembersammanträdet.

Beslutar kommunfullmäktige enligt ovan angivet förslag innebär det att
kommunstyrelsen upprättar budgetförslag på sammanträdet den 6 november
2019.

Som särskilda skäl anförs den förändrade politiska majoriteten vilket innebär
att budgetarbetet drar ut på tiden. För att kvalitén i budgetarbetet inte ska bli
lidande föreslås att beslut om budget flyttas fram en månad i fullmäktige.

Kommunstyrelsen behöver dock lämna förslag om skattesats under oktober
månad, vilket föreslås hanteras på sammanträdet den 9 oktober 2019.

Justerarna .gnaturer
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 juni 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 113/2019. Kommun-
styrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommun-
fullmäktige hanterar flerårsplan för åren 2020-2022 och budget för
år 2020 på sammanträdet den 25 november 2019.

Yrkanden

Patrik Björck (S) yrkar på följande tillägg.

"Kommunfullmäktige ändrar tiden för sammanträdena i oktober och
november 2019 enligt följande.

• 28 oktober 2019 ändras tiden från klockan 9:00 till klockan 18:30

• 25 november 2019 ändras tiden från klockan 17:00 till klockan 9:00"

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag inklusive
Patrik Björcks (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt förslagen.

Paragrafen skickas t i l l
Alla nämnder
Ekonomiavdelningen
Anna -Karin Linder, administratör
Linda Karelid, kanslichef

Justerarnas ' aturer --- Protokollsutdraget bestyrks
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§ 79 Dnr 2019/00287 101

Begäran från Moderaterna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet om nyval av presidierna i nämnder
med mera

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att uppdragen återkallas för presidiet i
krisledningsnämnden från och med den 1 september 2019.

2 Kommunfullmäktige beslutar att uppdragen återkallas för presidiet i
barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 september 2019.

3 Kommunfullmäktige beslutar att uppdragen återkallas för presidiet i
socialnämnden från och med den 1 september 2019.

4 Kommunfullmäktige beslutar att uppdragen återkallas för presidiet i
tekniska nämnden från och med den 1 oktober 2019.

5 Kommunfullmäktige beslutar att uppdragen återkallas för presidiet i
valnämnden från och med den 1 september 2019.

6 Kommunfullmäktige beslutar att nyval ska genomföras av presidium för
krisledningsnämnden.

7 Kommunfullmäktige beslutar att nyval ska genomföras av presidium för
barn- och utbildningsnämnden.

8 Kommunfullmäktige beslutar att nyval ska genomföras av presidium för
socialnämnden.

9 Kommunfullmäktige beslutar att nyval ska genomföras av presidium för
tekniska nämnden.

10 Kommunfullmäktige beslutar att nyval ska genomföras av presidium för
valnämnden.

Bakgrund

Med anledning av kommunstyrelsens beslut den 5 juni 2019, § 101, har
kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M) inkommit med följande
ordförandeförslag.

"Efter en begäran från Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fattade kommunstyrelsen den
5 juni 2019, § 101, beslut om att föreslå kommunfullmäktige att återkalla
uppdragen för presidierna i samtliga nämnder och förrätta nyval av
desamma.

Justerarnas sig 'turer Protokollsutdraget bestyrksp 9 a
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Efter beslutet i kommunstyrelsen har kommunfullmäktige den 24 juni 2019,
§ 61, utsett en ny ordförande i kommunstyrelsen varvid en vakans till
uppdraget som andre vice ordförande i kommunstyrelsen uppstått. Av den
anledningen föreslår undertecknad att beslutet om att återkalla uppdraget för
presidiet i kommunstyrelsen ska tas bort.

Därtill är bedömningen att det inte finns något lagligt stöd för att genomföra
nyval av presidierna i kompetens- och arbetslivsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samt de av Falköpings kommun valda
ledamöterna i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg, varvid dessa
ska strykas från förslaget.

Med motivering enligt ovan föreslår undertecknad att kommunstyrelsen
ändrar sitt beslut från den 5 juni 2019, § 101, och föreslår fullmäktige
återkalla uppdragen och genomföra nyval för presidierna i krislednings-
nämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden
och valnämnden.

Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande"

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 118/2019. Kommun-
styrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Uppdragen återkallas för presidiet i krisledningsnämnden från och med
den 1 september 2019.

2 Uppdragen återkallas för presidiet i barn- och utbildningsnämnden från
och med den 1 september 2019.

3 Uppdragen återkallas för presidiet i socialnämnden från och med den
1 september 2019.

4 Uppdragen återkallas för presidiet i tekniska nämnden från och med den
1 september 2019.

5 Uppdragen återkallas för presidiet i valnämnden från och med den
1 september 2019.

6 Nyval ska genomföras av presidium för krisledningsnämnden.

7 Nyval ska genomföras av presidium för barn- och utbildningsnämnden.

8 Nyval ska genomföras av presidium för socialnämnden.

9 Nyval ska genomföras av presidium för tekniska nämnden.

10 Nyval ska genomföras av presidium för valnämnden.

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar på följande ändring.

"Uppdragen återkallas för presidiet i tekniska nämnden från och med den
1 oktober 2019 istället för från och med den 1 september."

Justerarnas s aturer _ _ _ _ _ _ _ _ - Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive
kommunstyrelsen förslag med Adam Johanssons (M) ändringsyrkande och
finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag
med Adam Johanssons (M) ändringsyrkande.

Paragrafen sk ickas t i l l
Krisledningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Förtroendevalda i berörda presidier
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas si urer •, , Protokollsutdraget bestyrks/ r g t K / _ _
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§ 80 Dnr 2019/00279 102

Nyval av krisledningsnämndens presidium

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Adam Johansson (M) till ordförande i
krisledningsnämnden från och med den 1 september 2019 till och med
den 31 december 2022.

2 Kommunfullmäktige väljer Karola Svensson (C) till förste vice ordförande
i krisledningsnämnden från och med den 1 september 2019 till och med
den 31 december 2022.

3 Kommunfullmäktige väljer Dan Gabrielsson (S) till andre vice ordförande
i krisledningsnämnden från och med den 1 september 2019 till och med
den 31 december 2022.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2019, § 118, att föreslå
kommunfullmäktige att återkalla uppdragen och genomföra nyval till
presidierna i krisledningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, tekniska nämnden och valnämnden med anledning av att
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet tillsammans har bildat en ny majoritet i Falköpings
kommun.

Kommunfullmäktiges valberedning har behandlat ärendet under § 16/2019.

Yttranden

Fredy Neiman (S) yttrar sig.

Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet klockan 19:05-19:15.

Paragrafen sk ickas t i l l
Adam Johansson (M)
Karola Svensson (C)
Dan Gabrielsson (S)
Krisledningsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarn s aturer
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§81 Dnr 2019/00271 102

Nyval av barn- och utbildningsnämndens presidium

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Eva Dahlgren (C) till ordförande i barn- och
utbildningsnämnden från och med den 1 september 2019 till och med den
31 december 2022.

2 Kommunfullmäktige väljer Angela Joelsson (1(D) till förste vice ordförande
i barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 september 2019 till och
med den 31 december 2022.

3 Kommunfullmäktige väljer Fredy Neiiman (S) till andre vice ordförande i
barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 september 2019 till
och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2019, § 118, att föreslå
kommunfullmäktige att återkalla uppdragen och genomföra nyval till
presidierna i krisledningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, tekniska nämnden och valnämnden med anledning av att
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet tillsammans har bildat en ny majoritet i Falköpings
kommun.

Kommunfullmäktiges valberedning har behandlat ärendet under § 17/2019.
Valberedningen föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Eva Dahlgren (C)
till ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

2 Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Angela Joelsson (KD)
till förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

3 Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Fredy Neilman (S)
till andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Yrkanden

Marita Ljus (SD) yrkar att Johanna Johansson (SD) väljs till andre vice
ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på valberedningens förslag punkt 1 och
2 och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt förslaget.

Justerarnas s'•apturer
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Ordföranden ställer sedan proposition på valberedningens förslag punkt 3
respektive Marita Ljus (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt valberedningens förslag punkt 3.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet klockan 19:18-19:26.

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 ajournerar sammanträdet klockan 19:32-19:39 för en
offentlig valförrättning med sammanräkning.

Omröstningsresultat

Antalet avgivna röster är 51 stycken.

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

Med 19 röster för Fredy Neiiman (S), 9 röster för Johanna Johansson (SD) och
23 ogiltiga röster beslutar kommunfullmäktige att välja Fredy Neilman (S) till
andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Eva Dahlgren (C)
Angela Joelsson (KD)
Fredy Netiman (S)
Barn- och utbildningsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarna ' naturer
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§ 82 Dnr 2019/00276 102

Nyval av socialnämndens presidium

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Sture Olsson (M) till ordförande i social-
nämnden från och med den 1 september 2019 till och med den
31 december 2022.

2 Kommunfullmäktige väljer Rune Lennartsson (C) till förste vice
ordförande i socialnämnden från och med den 1 september 2019 till
och med den 31 december 2022.

3 Kommunfullmäktige väljer Susanne Larsson (S) till andre vice
ordförande i socialnämnden från och med den 1 september 2019 till
och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2019, § 118, att föreslå
kommunfullmäktige att återkalla uppdragen och genomföra nyval till
presidierna i krisledningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, tekniska nämnden och valnämnden med anledning av att
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet tillsammans har bildat en ny majoritet i Falköpings
kommun.

Kommunfullmäktiges valberedning har behandlat ärendet under § 18/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Sture Olsson (M)
Rune Lennartsson (C)
Susanne Larsson (S)
Socialnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas sign rer ---7-------_:',, Protokollsutdraget bestyrks
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§ 83 Dnr 2019/00277 102

Nyval av tekniska nämndens presidium

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige återremitterar ärendet om nyval av tekniska
nämndens presidium till kommunfullmäktiges valberedning så att
valberedningen kan ta fram ett förslag till kommunfullmäktige på nytt
presidium i tekniska nämnden.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2019, § 118, att föreslå
kommunfullmäktige att återkalla uppdragen och genomföra nyval till
presidierna i krisledningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, tekniska nämnden och valnämnden med anledning av att
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet tillsammans har bildat en ny majoritet i Falköpings
kommun.

Kommunfullmäktiges valberedning har behandlat ärendet under § 19/2019.
Valberedningen beslutade att bordlägga ärendet om nyval av tekniska
nämndens presidium till nästa sammanträde med valberedningen.

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till valberedningen
med följande motivering.

"Ärendet återremitteras till valberedningen så att valberedningen kan ta fram
ett förslag till kommunfullmäktige på nytt presidium i tekniska nämnden."

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde respektive Adam Johanssons (M) yrkande om återremiss och
finner att kommunfullmäktige har beslutat att återemittera ärendet till
valberedningen.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerarnas aturer

4 1

C Protokollsutdraget bestyrks
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§ 84 Dnr 2019/00278 102

Nyval av valnämndens presidium

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Anders Winlöf (M) till ordförande i
valnämnden från och med den 1 september 2019 till och med den
31 december 2022.

2 Kommunfullmäktige väljer Lisbeth Ek (S) till vice ordförande i
valnämnden från och med den 1 september 2019 till och med den
31 december 2022.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2019, § 118, att föreslå
kommunfullmäktige att återkalla uppdragen och genomföra nyval till
presidierna i krisledningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, tekniska nämnden och valnämnden med anledning av att
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet tillsammans har bildat en ny majoritet i Falköpings
kommun.

Kommunfullmäktiges valberedning har behandlat ärendet under § 20/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Anders Winlöf (M)
Lisbeth Ek (S)
Valnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas naturer: -- - - - - -

Protokollsutdraget bestyrks
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§85 Dnr 2019/00280 102

Ny tjänstgöringsordning för ersättare under
mandatperioden 2019-2022 från och med den
1 september 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att fastställa nedanstående
modell för tjänstgöringsordning för ersättare. Tjänstgöringsordningen
gäller från och med den 1 september 2019 och ersätter den tjänstgörings-
ordning som kommunfullmäktige beslutade om den 17 december 2018,
§ 165.

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

• Ersättaren ska i andra hand tjänstgöra enligt nedanstående
ordning.

För tjänstgör i
1:a hand 2:a hand 3:e hand 4: hand 5:e hand 6:e hand

S S

SD SD

M M C KD L V MP

C C M KD L V MP

K D KD C M L V MP

L L M C KD V MP

V V MP C L M KD

M P MP V C L M KD

• 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.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2019, § 118, att föreslå
kommunfullmäktige att återkalla uppdragen och genomföra nyval till
presidierna i krisledningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, tekniska nämnden och valnämnden med anledning av att

Justerarnas si aturer Protokollsutdraget bestyrks, i s
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Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet tillsammans har bildat en ny majoritet i Falköpings
kommun.

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 16 § ska kommunfullmäktige
bestämma i vilken ordning ersättarna i styrelser och nämnder ska tjänstgöra,
om inte ersättarna väljs proportionellt. Om ersättarna väljs med
proportionellt valsätt regleras inkallelseordningen i lagen om proportionellt
valsätt (1992:339).

Kommunfullmäktiges valberedning har behandlat ärendet under § 21/2019.
Valberedningen föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att fastställa nedanstående
modell för tjänstgöringsordning för ersättare. Tjänstgöringsordningen
gäller från och med den 1 september 2019 och ersätter den tjänstgörings-
ordning som kommunfullmäktige beslutade om den 17 december 2018,
§ 165.

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

• Ersättaren ska i andra hand tjänstgöra enligt nedanstående
ordning.

För tjänstgör  i

1:a hand 2:a hand 3:e hand 4: hand 5:e hand 6:e hand

S S

SD SD

M M C KD L V MP

C C M KD L V MP

KD KD C M L V MP

L L M C KD V MP

V V MP M C KD L

M P MP V M C KD L

• 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.

Justerarnas jg naturer Protokollsutdraget bestyrks

. ...7
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Yrkanden

Roland Wanner (MP) yrkar på följande ändring.

"MP yrkar följande tjänstgöringsordning för ersättare under mandatperioden
2019-2022 från och med 20190901

1:a hand MP, 2:a hand V, 3:e hand C, 4:e hand L, 5:e hand M, 6:e hand KD"

Erik Kyrkander (V) yrkar bifall till valberedningens förslag samt på följande
ändring.

"Att Vänsterpartiets tjänstgöringsordning ändras till

1:a hand V, 2:a hand MP, 3:e hand C, 4:e hand L, 5:e hand M, 6:e hand KD"

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på valberedningens förslag och finner
att kommunfullmäktige har beslutat enligt förslaget.

Ordföranden ställer sedan proposition på bifall respektive avslag på Roland
Wanners (MP) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att bifalla yrkandet.

Ordföranden ställer slutligen proposition på bifall respektive avslag på Erik
Kyrkanders (V) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att bifalla yrkandet.

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga nämnder

•

Justerarnas signaturer

_

)

b l . /

_.::._---,, Protokollsutdraget bestyrks
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§ 86 Dnr 2019/00236 102

Återbesättande av uppdraget som andre vice ordförande
i kommunstyrelsen efter Adam Johansson (M)

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Ingvor Bergman (S) till andre vice ordförande
i kommunstyrelsen från och med den 1 september 2019 intill det nyvalda
kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod.

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.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2019, § 61, att välja Henric
Hagberg (S) till ledamot, Fredy Neiman (S) till ersättare och Adam
Johansson (M) till ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1 juli
2019 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa
mandatperiod. Kommunfullmäktige beslutade även att uppdraget som andre
vice ordförande i kommunstyrelsen, efter Adam Johansson (M), skulle
lämnas vakant från och med den 1 juli 2019.

Kommunfullmäktiges valberedning har behandlat ärendet under § 22/2019.
Valberedningen föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Ingvor Bergman (S)
till andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Yrkanden

Marita Ljus (SD) yrkar att Jonas Larsson (SD) väljs till andre vice
ordförande i kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag respektive Marita
Ljus (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt
valberedningens förslag.

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.

Justerarnas,,sighaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare avger efter
upprop sina valsedlar i en valurna.

Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet klockan 19:58-20:07 för en
offentlig valförrättning med sammanräkning.

Omröstningsresultat

Antalet avgivna röster är 51 stycken.

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

Med 17 röster för Ingvor Bergman (S), 9 röster för Jonas Larsson (SD) och
25 ogiltiga röster beslutar kommunfullmäktige att välja Ingvor Bergman (S)
till andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Paragrafen sk ickas t i l l
Ingvor Bergman (S)
Kommunstyrelsen
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

'Justerarnas s aturer •:,__ _____ Protokollsutdraget bestyrks

,
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§ 87 Dnr 2019/00295 023

Entledigande av Jan Erikson (KD) från uppdraget som
ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Jan Erikson (KD) från uppdraget som
ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den
1 september 2019.

2 Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som ersättare i kompetens-
och arbetslivsnämnden lämnas vakant från och med den 1 september
2019.

Bakgrund

Jan Erikson (KD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
kompetens- och arbetslivsnämnden.

Yrkanden

Erik Kyrkander (V) yrkar att uppdraget som ersättare i kompetens- och
arbetslivsnämnden lämnas vakant.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition Erik Kyrkanders (V) yrkande och finner att
kommunfullmäktige har beslutat att uppdraget som ersättare i kompetens-
och arbetslivsnämnden lämnas vakant.

Paragrafen sk ickas t i l l
Jan Erikson (KD)
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

J usterarnas si turer i  1 ------- , Protokollsutdraget bestyrksg
I
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§ 88 Dnr 2019/00302 023

Entledigande av Per Magnusson (SD) från uppdraget
som ersättare i byggnadsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Per Magnusson (SD) från uppdraget som
ersättare i byggnadsnämnden från och med den 1 september 2019.

2 Kommunfullmäktige väljer Anette Larsson (SD) till ersättare i byggnads-
nämnden från och med den 1 september 2019 till och med den
31 december 2022.

Bakgrund

Per Magnusson (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden.

Yrkanden

Milada Wurm (SD) yrkar att Anette Larsson (SD) väljs till ersättare i
byggnadsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Milada Wurms (SD) yrkande och finner
att kommunfullmäktige har valt Anette Larsson (SD) till ersättare i
byggnadsnämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Per Magnusson (SD)
Anette Larsson (SD)
Byggnadsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarn/ s 4 ignaturer

't 0

_ __. Protokollsutdraget bestyrks
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§ 89 Dnr 2019/00325 023

Entledigande av Sofia Selander (S) från uppdraget som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Sofia Selander (S) från uppdraget som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 september 2019.

2 Kommunfullmäktige väljer Fekran Sawwan (S) till ersättare i kultur- och
fritidsnämnden från och med den 1 september 2019 till och med den
31 december 2022.

Bakgrund

Sofia Selander (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att Fekran Sawwan (S) väljs till ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Niclas Hillestrands (S) yrkande och
finner att kommunfullmäktige har valt Fekran Sawwan (S) till ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Sofia Selander (S)
Fekran Sawwan (S)
Kultur- och fritidsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas si -Turer

01."
'N>,

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 90 Dnr 2019/00349 023

Entledigande av Lina Ahl (S) från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Lina Ahl (S) från uppdraget som ledamot
i kommunfullmäktige från och med den 1 september 2019.

2 Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen Västra Götalands län om
sammanräkning för utseende av ledamot efter Lina Ahl (S).

Bakgrund

Lina Ahl (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Paragrafen sk ickas t i l l
Lina Ahl (S)
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarna ignaturer
,

------, Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖP199
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(42)
Sammanträdesdatum
2019-08-26

§ 91 Dnr 2019/00348 023

Entledigande av Lina Ahl (S) från uppdraget som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Lina Ahl (S) från uppdraget som ersättare
i barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 september 2019.

2 Kommunfullmäktige väljer Henrik Brolin (S) till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden från och med den 1 september 2019 till och med den
31 december 2022.

Bakgrund

Lina Ahl (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att Henrik Brolin (S) väljs till ersättare i barn-
och utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Niclas Hillestrands (S) yrkande och
finner att kommunfullmäktige har valt Henrik Brolin (S) till ersättare i barn-
och utbildningsnämnden.

Paragrafen skickas t i l l
Lina Ahl (S)
Henrik Brolin (S)
Barn- och utbildningsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

J usterarnas aturer
s _

, Protokollsutdraget bestyrks
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§ 92 Dnr 2019/00284 023

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

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Hans Johansson (C) från uppdragen som
ledamot i kommunstyrelsen samt ledamot och förste vice ordförande i
tekniska nämnden från och med den 1 september 2019.

2 Kommunfullmäktige väljer Annika Carp (L) till ledamot i kommun-
styrelsen från och med den 1 september 2019 intill det nyvalda
kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod.

3 Kommunfullmäktige väljer Vanja Wallemyr (C) till ledamot i tekniska
nämnden från och med den 1 september 2019 till och med den
31 december 2022.

4 Kommunfullmäktige väljer Vanja Wallemyr (C) till förste vice ordförande
i tekniska nämnden från och med den 1 september 2019 till och med den
30 september 2019.

Bakgrund

Hans Johansson (C) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot i
kommunstyrelsen samt ledamot och förste vice ordförande i tekniska
nämnden.

Yrkanden

Anna -Brita Fransson (L) yrkar att Annika Carp (L) väljs till ledamot i
kommunstyrelsen.

Karola Svensson (C) yrkar att Vanja Wallemyr (C) väljs till ledamot samt
förste vice ordförande i tekniska nämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Anna -Brita Franssons (L) yrkande
och finner att kommunfullmäktige har valt Annika Carp (L) till ledamot i
kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer sedan proposition på Karola Svenssons (C) yrkande om
att välja Vanja Wallemyr (C) till ledamot i tekniska nämnden och finner att
kommunfullmäktige har beslutat enligt förslaget.

Justerarn ignaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Ordföranden ställer slutligen proposition på Karola Svenssons (C) yrkande
om att välja Vanja Wallemyr (C) till förste vice ordförande i tekniska
nämnden och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt förslaget.

Paragrafen sk ickas t i l l
Hans Johansson (C)
Annika Carp (L)
Vanja Wallemyr (C)
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarna " naturer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Protokollsutdraget bestyrks
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§ 93 Dnr 2019/00283 023

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

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Vanja Wallemyr (C) från uppdragen som
ledamot och ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden från och
med den 1 september 2019.

2 Kommunfullmäktige väljer Pernilla Nordberg (C) till ledamot i
kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 1 september 2019
till och med den 31 december 2022.

3 Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som ersättare i kompetens-
och arbetslivsnämnden lämnas vakant från och med den 1 september
2019.

4 Kommunfullmäktige väljer Caroline Lundberg (M) till ordförande i
kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 1 september 2019
till och med den 31 december 2022.

5 Kommunfullmäktige väljer Hillevi Wallgren (C) till andre vice
ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den
1 september 2019 till och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Vanja Wallemyr (C) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot
och ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden.

Yrkanden

Pema Malmgren (M) yrkar att Caroline Lundberg (M) väljs till ordförande i
kompetens- och arbetslivsnämnden.

Karola Svensson (C) yrkar att Hillevi Wallgren (C) väljs till andre vice
ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden, att Pernilla Nordberg (C),
som idag är ersättare i nämnden, väljs till ledamot i kompetens- och
arbetslivsnämnden samt att uppdraget som ersättare i kompetens- och
arbetslivsnämnden lämnas vakant.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Karola Svenssons (C) yrkande om
att välja Pernilla Nordberg (C) till ledamot i kompetens- och arbetslivs-
nämnden och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt förslaget.

Justerarna aturer , C — Protokollsutdraget bestyrks
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Ordföranden ställer sedan proposition på Karola Svenssons (C) yrkande om
att uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden lämnas
vakant och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt förslaget.

Ordföranden ställer sedan proposition på Pema Malmgrens (M) yrkande och
finner att kommunfullmäktige har valt Caroline Lundberg (M) till
ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden.

Ordföranden ställer slutligen proposition på Karola Svenssons (C) yrkande
om att välja Hillevi Wallgren (C) till andre vice ordförande i kompetens- och
arbetslivsnämnden och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt
förslaget.

Paragrafen sk ickas t i l l
Vanja Wallemyr (C)
Pernilla Nordberg (C)
Caroline Lundberg (M)
Hillevi Wallgren (C)
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör
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2019-08-26

§ 94 Dnr 2019/00358 023

Entledigande av Ingvor Bergman (S) från uppdraget
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Ingvor Bergman (S) från uppdraget som
ledamot i barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 september
2019.

2 Kommunfullmäktige väljer Hassan Hussein (S) till ledamot i barn- och
utbildningsnämnden från och med den 1 september 2019 till och med den
31 december 2022.

3 Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden lämnas vakant från och med den 1 september 2019.

Bakgrund

Ingvor Bergman (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
barn- och utbildningsnämnden.

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att Hassan Hussein (S), som idag är ersättare i
nämnden, väljs till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Niclas Hillestrands (S) yrkande och
finner att kommunfullmäktige har valt Hassan Hussein (S) till ledamot i
barn- och utbildningsnämnden.

Ordföranden ställer sedan proposition på om uppdraget som ersättare i barn-
och utbildningsnämnden kan lämnas vakant från och med den 1 september
2019 och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt förslaget.

Paragrafen sk ickas t i l l
Ingvor Bergman (S)
Hassan Hussein (S)
Barn- och utbildningsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarngnatureras ' //I _ ._____,_ Protokollsutdraget bestyrks



FLLKÖPING
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(42)
Sammanträdesdatum
2019-08-26

§ 95 Dnr 2019/00027 101

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Kommunful lmäkt iges beslut

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

Anmälningsärenden

1 Kommunstyrelsen § 109/2019 — Prövning av verksamhetens förenlighet
med det kommunala ändamålet och den kommunala befogenheten för
verksamhetsåret 2018 för Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighets-
aktiebolaget Mösseberg, Hotellfastigheter i Falköping AB och
Falbygdens Bredband AB

2 Kommunstyrelsen § 110/2019 — Prövning av verksamhetens förenlighet
med det kommunala ändamålet och den kommunala befogenheten för
verksamhetsåret 2018 för Ekehagens Forntidsby AB

3 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen
(SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
— kvartal 4 år 2018

4 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen
(SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
— kvartal 1 år 2019

Justerarnas si aaturer Protokollsutdraget bestyrks
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