
FML KÖM.9,
Kommunful lmäkt ige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-09-30

Sida

1 (57)

Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga närvarande

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, klockan 18:30-20:05

Patrik Björck (S), ordförande
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice ordf.
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordf.
Marie Post (S), tjänstg. ers.
Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Christopher Miinch (SD)
Pema Malmgren (M), tjänstg. ers.
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Larsson (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina JorrMus (M)
Angela Joelsson (KD), tjänstg. ers.
Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Hans Johansson (C)
Tommy Almgren (SD)
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Roland Wanner (MP), tjänstg. ers.
Thomas Svensson (S)

Corry Thuresson (S)
Jonas Karlsson (S)
Ingvor Arnoldsson (S)
Kovan Akrawi (S)
Inga-Lill Bergsten (S)
Hassan Hussein (S)
Monica Janzon (S)
Frank Wurm (SD)

Sara Cronholm, kommunjurist
Kajsa Björck, kommunsekreterare
Sebastian Helin, vikarierande kommunsekreterare
Göran Gynnemo (KD), kultur- och fritidsnämndens ordförande, § 99
Eva Dahlgren (C), barn- och utbildningsnämndens ordförande, § 100

Vanja Wallemyr (C) och Thomas Svensson (S)

Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Morgan Billman (M)
Kelesh Hussein (S)
Emil Estäpanez (V)
Debora Josefsson (KD)
Hel&le Svensson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Johan Eriksson (M), tjänstg. ers.
Henric Hagberg (S)
Hanna Nord (S)
Milada Wurm (SD)
Rune Lennartsson (C), tjänstg. ers.
Alex Bergström (S)
Gerhard Karlsson (SD)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Elias Assio (M)
Anna -Brita Fransson (L)
Elisabeth Klang (V)
Fredy NeOrnan (S)
Bengt Lennartsson (C), tjänstg. ers.
Matti Ovist (SD), tjänstg. ers.
Maria Bruckshaw (KD)
Lisbeth Ek (S)

pjör_k

_Patrik Bi6rck

(7901
gif iciLj

Vanja Wallemyr
,

Arild Svensgam (SD)
Caroline Lundberg (M)
Britt-Marie Aronsson (KD)
lowan Hedendahl (V)
Scott Fahlström Schylander (V)
Dag Högrell (L)
Maria Jern (L)
Anders Blom (MP)

Paragrafer §§ 96-136

d'12 0/L5
Thomas ensson

Organ

Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslaget är uppsatt

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige

2019-09-30

2019-10-04

2019-10-04-2019-10-25

Kommunledningsförvaltningen

KY-41Björc14



Fn L KÖFV9
Kommunful lmäkt ige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-09-30

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

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 Mönch (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)
Thomas Svensson (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 Neöman (S)
Zahra Igal (C)
Per Magnusson (SD)
Maria Bruckshaw (KD)
Lisbeth Ek (S)

Ersättare
Marie Post (S)
Corry Thuresson (S)
Jonas Karlsson (S)
Ingvor Arnoldsson (S)
Kovan Akrawi (S)
Inga-Lill Bergsten (S)
Hassan Hussein (S)
Monica Janzon (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)

Sida
2 (57)

,Justerarry,signaturer

/67-7
-)J

Protokollsutdraget bestyrks



EAKÖM.9
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

Ärendelista
§ 96 Dnr 2019/00349 023

Anmälan om utseende av Thomas Svensson (S) till ledamot och
Monica Janzon (S) till ersättare i kommunfullmäktige efter Lina
Ahl (S) ................................................................................................................6

§ 97 Dnr 2019/00439 810
Motion från Marita Ljus (SD) och Jonas Larsson (SD) om att
genomföra en utredning av driften för varmvattenbassäng på
sjukhuset i Falköping .......................................................................................7

§98 Dnr 2019/00441 805
Motion från Milada Wurm (SD) om att ta bort möjligheten för
studieförbundet Ibn Rushd att söka bidrag från Falköpings
kommun .............................................................................................................8

§ 99 Dnr 2019/00437 101
Fråga från Susanne Larsson (S) om samordning av
frivilligverksamhet ............................................................................................9

§ 100 Dnr 2019/00442 610
Fråga från Ingvor Bergman (S) om ytterligare kontakt har tagits
med Engelska skolan om etablering i Falköpings kommun ........................12

§ 101 Dnr 2019/00281 040
Budgetramförändring för informationssäkerhetsarbetet .............................14

§ 102 Dnr 2019/00269 171
Förlängd giltighetstid för handlingsprogram enligt lagen om
skydd mot olyckor ..........................................................................................16

§ 103 Dnr 2019/00320 253
Markanvisningsavtal med Götenehus AB för del av Tåstorp 7:7,
Fåraberget etapp 2A del 2 ..............................................................................18

§104 Dnr 2019/00251 106
Ändring av kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborgs förbundsordning gällande arvode till vice
ordförande .......................................................................................................20

§ 105 Dnr 2019/00406 006
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2020 .....................................22

§ 106 Dnr 2019/00364 102
Val av ombud vid Ekehagens Forntidsby AB:s bolagsstämmor .................26

§ 107 Dnr 2019/00365 102
Val till styrelsen för Falbygdens Bredband AB — förslag .............................27

§ 108 Dnr 2019/00366 102
Val av ombud vid Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor ..................28

§ 109 Dnr 2019/00367 102
Val av ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s
bolagsstämmor ...............................................................................................29

§110 Dnr 2019/00368 102
Val av ombud vid Hotellfastigheter i Falköping AB:s
bolagsstämmor ...............................................................................................30

Justerarnas signaturer
'

Protokollsutdraget bestyrks

/
.,---7------

, -,



FLAKÖPEN9
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§111 Dnr 2019/00369 102
Val av ombud vid mera AB:s ägarråd och bolagsstämmor .........................31

§112 Dnr 2019/00370 102
Val av ombud vid Mularps Vind AB:s bolagsstämmor .................................32

§ 113 Dnr 2019/00382 102
Val av ombud vid den ekonomiska föreningen Coompanion
Skaraborgs föreningsstämmor ......................................................................33

§114 Dnr 2019/00371 102
Val av ombud vid den ekonomiska föreningen Falbygdens Mat
och Kulturs föreningsstämmor ......................................................................34

§115 Dnr 2019/00372 102
Val av ombud vid den ekonomiska föreningen Kommuninvests
föreningsstämmor ..........................................................................................35

§116 Dnr 2019/00392 102
Val till styrelsen för den ideella föreningen Europakorridoren ....................36

§ 117 Dnr 2019/00373 102
Val till styrelsen för Falbygdens Hembygds- och
Fornminnesförening .......................................................................................37

§118 Dnr 2019/00374 102
Val av ombud vid årsmöten med stiftelsen Allebergs
Segelflygmuseum ...........................................................................................38

§119 Dnr 2019/00375 102
Val av kassör för stiftelsen Alfred Laurns Understödsfond .......................39

§ 120 Dnr 2019/00376 102
Val av kassör för stiftelsen Anders och Estrid Nilssons
donationsfond för socialt arbete ...................................................................40

§ 121 Dnr 2019/00377 102
Val av nämnden för stiftelsen Falköpings Utsädesfond ..............................41

§ 122 Dnr 2019/00383 102
Val av nämnden för stiftelsen Joh. Ha»ns understödsfond för
behövande köpmän i Falköpings stad ..........................................................42

§ 123 Dnr 2019/00379 102
Val av kassör för stiftelsen Johan Erik Laurns donationsfond .................43

§ 124 Dnr 2019/00380 102
Val av styrelsen för stiftelsen 1913 års Maltdrycksbolags
Understödsfond ..............................................................................................44

§125 Dnr 2019/00129 115
Val av nämndemän vid Skaraborgs tingsrätt ................................................45

§126 Dnr 2019/00381 102
Val av ombud vid årsmöten med Sweden Emilia Romagna
Network, SERN ................................................................................................47

§ 127 Dnr 2019/00277 102
Nyval av tekniska nämndens presidium .......................................................48

§ 128 Dnr 2019/00344 102
Val till Skaraborgs kommunalförbunds förbundsdirektion .........................49

Justerarnas,stsnaturer ... Protokollsutdraget bestyrks



F L AK Ö M 9
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 129 Dnr 2019/00295 023
Återbesättande av uppdraget som ersättare i kompetens- och
arbetslivsnämnden efter Jan Erikson (KD) ...................................................50

§ 130 Dnr 2019/00283 023
Återbesättande av uppdraget som ersättare i kompetens- och
arbetslivsnämnden efter Pernilla Nordberg (C) ............................................51

§ 131 Dnr 2019/00358 023
Återbesättande av uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Hassan Hussein (S) ............................................52

§ 132 Dnr 2019/00389 023
Entledigande av Niclas Fällström (C) från uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen ...........................................................................53

§ 133 Dnr 2019/00421 023
Entledigande av Hans Johansson (C) från uppdragen som
ersättare i styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB,
ersättare i krisledningsnämnden, ersättare i förbundsdirektionen
för kommunalförbundet Skaraborgsvatten och ombud i
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden ........................................................54

§ 134 Dnr 2019/00424 023
Entledigande av Jens Larsson (SD) från uppdraget som ersättare
i barn- och utbildningsnämnden ....................................................................55

§ 135 Dnr 2019/00434 023
Entledigande av Dan Gabrielsson (S) från uppdragen som
ledamot och ordförande i krisledningsnämnden ..........................................56

§ 136 Dnr 2019/00027 101
Kommunfullmäktiges anmälningsärenden ...................................................57

Justerarnas sidpaturer
.

Protokollsutdraget bestyrks
n

)



FLKÖPN,...9
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 96 Dnr 2019/00349 023

Anmälan om utseende av Thomas Svensson (S) till
ledamot och Monica Janzon (S) till ersättare i
kommunfullmäktige efter Lina Ahl (S)

Informat ion

Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2019, § 90, att entlediga
Lina Ahl (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och att
anhålla hos länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av ny ledamot.

Av Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut, daterat den 30 augusti 2019
(diarienummer 201-32994-2019) framgår att länsstyrelsen har utsett Thomas
Svensson (S) till ny ledamot och Monica Janzon (S) till ny ersättare i
kommunfullmäktige.

Paragrafen skickas t i l l
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer , , Protokollsutdraget bestyrks
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§ 97 Dnr 2019/00439 810

Motion från Marita Ljus (SD) och Jonas Larsson (SD)
om att genomföra en utredning av driften för
varmvattenbassäng på sjukhuset i Falköping

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige remitterar motionen om att genomföra en utredning
av driften för varmvattenbassäng på sjukhuset i Falköping till kommun-
styrelsen för yttrande.

Bakgrund

Marita Ljus (SD) och Jonas Larsson (SD) har väckt en motion om att
genomföra en utredning av driften för varmvattenbassäng på sjukhuset i
Falköping. Av motionen framgår följande.

"Motion för utr edning av dr ift  för  Var mvattensbassängen på sjukhuset
i Falköping.
Bakgrund:

Varmvattensbassängen på sjukhuset i Falköping är nedläggningshotad.

Vi ser stora fördelar med att ha kvar denna möjlighet i kommunen dels för
miljön, hälsa, rehabilitering kort sagt det goda livet som kommunen verkar
för.

Idag utnyttjas denna av ca 150 personer. Ohälsan ökar för varje år så denna
siffra kommer med stor sannolikhet att öka.

Att ha det samlat på ett ställe gör att sparar vi mycket tid och energi då de
inte behöver åka till hjälpmedelscentral, motionsrum och vårdcentral. Allt
finns samlat på ett område.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

• Att: Falköpings kommun utreder vad det skulle kosta att driva
varmvattenbassängen i egen regi.

• Att: Falköpings kommun tar över verksamheten och på sätt minskar
psykisk och fysisk ohälsa i kommunen."

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarn , signaturer
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§98 Dnr 2019/00441 805

Motion från Milada Wurm (SD) om att ta bort
möjligheten för studieförbundet Ibn Rushd att söka
bidrag från Falköpings kommun

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige remitterar motionen om att ta bort möjligheten för
studieförbundet Ibn Rushd att söka bidrag från Falköpings kommun till
kommunstyrelsen för yttrande.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att ta bort möjligheten för
studieförbundet Ibn Rushd att söka bidrag från Falköpings kommun.

" Att ta bor t möjlighet för  studieför bundet Ibn Rushd att  söka bidr ag
fr ån Falköpingskommun
Det muslimska studieförbundet Ibn Rushd har starka kopplingar till det
Muslimska Brödraskapet. Nu är det bekräftat genom professorn Erik Amnå,
som på uppdrag av Folkbildningsrådet genomförde studie. Hans rapport
heter "När tilliten prövas". Folkbildningsrådet studie är gedigen, framtagen
under sju månader och där framgår att Ibn Rushd bla.a. återkommande bjöd
in föreläsare med antidemokratiska, homofobiska och uppviglande åsikter.
Ibn Rushd lever inte upp till målet att stärka och utveckla demokratin.
Tvärtom.

Länk till https://www.folkbildningsradet.se/globalassets/rapporter/ovriga-
rapporter/20 1 9/folkbildningsradet_rapport ibnrushd_20 1 9.pdf

I Falköpings kommuns riktlinjer för bidragsstöd för studieförbundet finns
Ibn Rushd fortfarande.

En av ledord i Falköpings kommun är att skapa ett socialt hållbart samhälle.

Det åstadkommer man inte genom att skicka bidrag till organisationer som
står för polarisering, antidemokratiska åsikter, homofobi och nära koppling
till Muslimska Brödraskapet.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

• Att: Falköpings kommun kommun ta bort möjlighet för
studieförbundet Ibn Rushd att söka bidrag från Falköpingskommun."

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Juster å signaturer
/ )

-
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Protokollsutdraget bestyrks
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§99 Dnr 2019/00437 101

Fråga från Susanne Larsson (S) om samordning av
frivilligverksamhet

Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Susanne Larsson (S) följande
fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande Göran Gynnemo (KD).

Fråga

"Under hösten 2017 började presidierna i kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden diskutera frågan hur vi
kunde samordna volontärsverksamheten ytterligare.

Vi ser att den ideella sektorn gör ett enormt stort arbete och vi är övertygade
om att fler vill vara med och göra saker för kommunen och de som bor här
om det fanns flera möjligheter än att vara aktiv i förening. Tex ser vi hur
många som har engagerat sig i projektet språkvän.

Efter de inledande diskussionerna under 2017 fick till slut kultur- och fritids-
nämnden ett uppdrag av folkhälsorådet att jobba med denna frågan och
ytterligare frågor under SKLs överenskommelse. Det står också i folkhälso-
rådets protokoll från september 2018 att frågan om samordnad volontärs-
verksamhet har en tydlig politisk prioritet.

Nu är det snart två år sedan diskussionerna började och fortfarande har inget
konkret presenterats alls från detta arbete och vi socialdemokrater undrar
varför.

Så min fråga till Göran Gynnemo är:

När är en samordnad volontärsverksamhet igång i vår kommun då vi varit
överens om att detta är en prioriterad politisk fråga?"

Susanne Larsson (S)

Svar

"Min och kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att kommunen går i
mål med en ny form för ett breddat arbete med volontärer under första
halvåret 2020. Därefter kan det utvecklas organiskt. Det beror på vilka vägar
vi gemensamt väljer att gå.

Förklaring/bakgrund:

Mot slutet av 2017 träffades presidierna för våra tre nämnder socialnämnden
(SN), kultur- och fritidsnämnden (KFN) och barn- och utbildningsnämnden
(BUN). Du, Susanne Larsson, lyfte då frågan om att skapa en omfattande
volontärverksamhet, utifrån tron om att flera falköpingsbor vill och kan
aktivera sig för välfärden. Alltså att fler behöver ansvara för att vårt samhälle
blir bättre.

Justerar as signaturer ..-7---------, Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur- och fritidschefen bad då att få komma med ett förslag och göra en
kartläggning. Detta förslag presenterades under våren 2018 och innebar att vi
skulle arbeta med den så kallade Överenskommelsen som är en nationell
rörelse som innefattar olika möjligheter till dialog och samverkan med
civilsamhället. Att arbeta med Överenskommelsen är betydligt mer
omfattande än att endast arbeta med volontärer. Här finns möjligheter till
avtal, TOP (ideburna offentliga partnerskap), nya bidrag, överenskommelser
och andra ännu inte upptäckta varianter. Det beslutades i presidiegruppen att
kommunen skall gå den väg som kultur- och fritidsförvaltningen föreslog.
Detta innebär vad gäller volontärverksamheten att vi inte kommer satsa på
ett volontärtorg (a la Skövde) utan att vi ska utgå från de stora volontär-
verksamheter som redan idag finns i Falköping. Det fanns en stor acceptans
på presidiemötet för att arbetet skulle bli tidskrävande och förvaltningen fick
därför två och ett halvt år på sig att genomföra processen. Kultur- och
fritidsförvaltningen i fick i uppdrag att ansöka om medel hos dåvarande
folkhälsorådet och att anställa en processledare. Kommunledningen enades
också om att Överenskommelseprocessen skulle samfinansieras av närmast
berörda nämnder och därutöver få ett bidrag av folkhälsorådet.

I oktober 2018 anställdes en processledare 50% för Överenskommelsen.
Processen är förankrad hos alla parter. Kommunledningen vet om att det kan
komma att bli kommunövergripande processer som också inkluderar kommun-
ledningens engagemang. Det följer tydligt linjen kring ett medskapande
Falköping där dialoger ska föras för att fånga in tankar, åsikter och ett
långsiktigt engagemang för Falköping som det socialt hållbara och med det
goda livet som vision.

Förvaltningen har i samverkan med andra arbetat med ovan nämnda
processer under 2019.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samverkan genomfört en inventering av
insatser som behöver göras under paraplyet Överenskommelsen. Här ibland
finns det kommunövergripande arbetet för Ett Mösseberg, kultur- och fritids-
nämnden skulle se över utformningen av kulturbidrag, samarbetsavtalet
mellan idrottsföreningar och den samlade volontärverksamheten för att
nämna några.

Inledningsvis har man gått på djupet i hur det funkar idag. Vidare har man
skapat nätverk och hämtat hem kunskap kring hur andra kommuner, regioner
och staten jobbar med frågan så att vi kan hitta bra lösningar hos oss.

Förvaltningen har också sett ett behov av ett samlat grepp kring marknads-
föringen och har tagit fram ett koncept i samband med spridningen av
Överenskommelsen.

Språkvän har byggt ett digitalt system som gör att vi står redo att knoppa på
fler volontärer.

Justerarnas 'gnaturer

/ -S.---

U
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Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar i denna fråga nära frivillig-
verksamheten på socialförvaltningen.

Den 3 oktober har förvaltningen under rubriken "Tillsammans för ett
medmänskligt Falköping" bjudit in volontärer, frivilligarbetare,
organisationer m fl till det första mötet för att få till en bred och samordnad
volontärverksamhet.

Arbetet som hittills utförts har skapat en bra grund för det slutliga resultatet.
Utifrån uppdraget hade förvaltningen tid på sig för att kunna göra genomföra
det man önskade med kvalité och att inte jobba med parallella processer.
Dialoger är tidskrävande och har man för många uppstår lätt en
dialogtrötthet.

Vidare håller förvaltningen på att fram underlag för en metodhandbok som
kommer att finnas kvar när processerna är slutförda för att bibehålla
kunskapen i organisationen.

Förvaltningen/vi är nu redo att ta nästa steg i den här processen.

Kultur- och fritidsförvaltningen, liksom undertecknad, tror på en utbyggd
volontärverksamhet i Falköpings kommun och vill verkligen få igång
verksamheten. Processen har inte varit igång ett år ännu. Flera delmoment är
färdiga. Arbetet förenar förvaltningarna och synliggör gemensamma behov.

Återrapportering av arbetet sker till folkhälsorådet/sociala hållbarhets-
utskottet årligen. Dessutom redovisar vi till förvaltningschefema löpande
samt redovisar överenskommelsen i kultur- och fritidsnämndens bokslut."

Göran Gynnemo (KD), kultur- och fritidsnämndens ordförande

Susanne Larsson (S) yttrar sig.

Paragrafen sk ickas t i l l
Susanne Larsson (S)
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§ 100 Dnr 2019/00442 610

Fråga från Ingvor Bergman (S) om ytterligare kontakt
har tagits med Engelska skolan om etablering i
Falköpings kommun

Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Ingvor Bergman (S) följande
fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Dahlgren (C).

Fråga

"Den 11 juni var undertecknad med på ett möte på kommunlednings-
förvaltningen där representanter ifrån Engelska skolan, (TES), presenterade
sin verksamhet och sina tankar om nya etableringar.

Med på detta möte var representanter från både den politiska ledningen samt
tjänstepersoner.

Det framgick tydligt vid detta möte att Falköpings kommun var en intressant
kommun att etablera ny skolverksamhet i.

Min fråga till Barn och utbildningsnämndens ordförande är därför:

Har några ytterligare kontakter tagits med Engelska skolan efter mötet den
11 juni?

Anser Barn och utbildningsnämndens ordförande att Engelska skolan är ett
bra alternativ till att bedriva skolverksamhet i vår kommun?"

Ingvor Bergman (S)

Svar

"Tack för frågan!

Internationella Engelska Skolan (TES) tog i våras kontakt med Magnus
Sundén, Falköpings näringslivschef. TES inbjöds att presentera sin
verksamhet den 11 juni för kommunledningen och ledningen för Barn- och
utbildningsnämnden. Både Ingvor Bergman och undertecknad var närvarande
på detta möte och har samma information, eftersom det inte förekommit
några kontakter mellan IES och Barn- och utbildningsnämndens ordförande
eller förvaltning efter det mötet. Under mötet bjöds, oavsett vad som händer,
Falköpingsrepresentanter in till ett studiebesök på Internationella Engelska
Skolans mönsterskola i Landskrona. Detta studiebesök kommer att äga rum i
höst. Studiebesök ger alltid ny och bredare kunskap.

Internationella Engelska Skolans presentation i juni var en del i deras
sondering av var deras verksamhet efterfrågas och de har gett flera kommuner
samma information. Internationella Engelska Skolan har, mig veterligen, inte
inkommit med någon ansökan till Skolinspektionen om att ra etablera någon
friskola i Falköpings kommun. Det tar flera år innan en ansökan om att starta

Justerarnas signaturer ,..----- f \ '\\ j Protokollsutdraget bestyrks
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en friskoleverksamhet har hanterats av de olika instanser som ska kontrollera
ansökan, svara på remisser, göra marköverenskommelser, projektera och
bygga och så vidare, och så vidare och Falköpings kommuns skolor är fyllda
till bredden nu och därför är det viktigare än någonsin att fullfölja skol-
organisationsbeslutet som togs i en bred politisk överenskommelse i mars
2017. Den nya Platåskolan, som är en nyckel för att eleverna ska få det
arbetsutrymme i våra skolor som de har rätt att kräva, förväntas bli klar till
höstterminen 2022. Vi kan inte vänta ytterligare flera år med att skapa detta
utrymme.

Vad undertecknad har för uppfattning om olika skolhuvudmäns lämplighet
att bedriva skolverksamhet i vår kommun är en fråga som inte är aktuell.
Den frågan avgörs, om den blir aktuell, av Skolinspektionen, som är
tillståndsmyndighet."

Eva Dahlgren (C), barn- och utbildningsnämndens ordförande

Ingvor Bergman (S) yttrar sig.

Paragrafen sk ickas t i l l
Ingvor Bergman (S)

Justerarnts(.st naturer . , - - Protokollsutdraget bestyrks
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§ 101 Dnr 2019/00281 040

Budgetramförändring för informationssäkerhetsarbetet

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige omfördelar 400 000 kronor för år 2019 från
budgetramen för samhällsskydd mellersta Skaraborg till kommun-
styrelsens budgetram.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 163, om flerårsplan
för åren 2019-2021 och budget för år 2019. I enlighet med Falköpings
kommuns fastställda riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning och
kommunallagen ska eventuella förändringar av de av kommunfullmäktige
fastställda budgetramarna lyftas till kommunfullmäktige för ett nytt
budgetrambeslut.

Över för ing mellan budgetr amar  för  infor mationssäker hetsar betet
För samordning av kommunens arbete med informationssäkerhet finns en
tjänst som idag tillhör samhällsskydd mellersta Skaraborg. Då tjänsten ska
arbeta förvaltningsövergripande och göra det i nära samarbete med framför-
allt kansliavdelningen och IT -avdelningen föreslås tjänsten, uppdraget och
medel överflyttas till området hållbar kommunikation inom kommun-
ledningsförvaltningen. På det viset kan arbetet stärkas genom närmare och
naturligare samverkan.

Vid tjänsten inrättande anslogs 400 000 kronor för detta ändamål och det är
dessa medel som föreslås omfördelas till kommunstyrelsens budgetram för
år 2019.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg beslutade den 24 maj 2019,
§ 23, att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
flytta över 400 000 kronor till kommunstyrelsens budgetram för
informationssäkerhetsarbetet.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att omfördela
400 000 kronor för år 2019 från budgetramen för samhällsskydd mellersta
Skaraborg till budgetramen för kommunstyrelsen.

Falköpings kommuns sammanlagda driftsresultat påverkas inte av den
föreslagna omfördelningen.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 5 juni 2019, har utarbetats av Edvin Ekholm,
chef för hållbar kommunikation.

Justerarnas ' naturerf ,p.... ---r Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 125/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
Susanne Beijbom, ekonom
Edvin Ekholm, chef för hållbar kommunikation

Justerarnas sig rer ------ Protokollsutdraget bestyrks
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§ 102 Dnr 2019/00269 171

Förlängd giltighetstid för handlingsprogram enligt
lagen om skydd mot olyckor

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige förlänger giltighetstiden för handlingsprogrammet
enligt lagen om skydd mot olyckor till och med den 31 december 2020.

Bakgrund

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun anta ett
handlingsprogram, dels för räddningstjänst och dels för förebyggande
verksamhet för skydd mot olyckor som kan leda till en räddningsinsats.
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) har valt att ange
dessa handlingsprogram i ett och samma dokument, handlingsprogram om
skydd mot olyckor för Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms
kommuner för åren 2018-2019.

Handlingsprogrammet är antaget av respektive kommunfullmäktige i
Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner. Kommunfull-
mäktige i Falköpings kommun att antog handlingsprogrammet den 26 mars
2018, § 54.

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg har den 24 maj 2019, § 24,
beslutat att föreslå respektive medlemskommuns fullmäktige att förlänga
giltighetstiden för programmet till och med den 31 december 2020.
Nämnden framför följande.

Under år 2018 presenterades en räddningstjänstutredning med förslag om en
reformering av lagen om skydd mot olyckor (LSO). Ett av förslagen var att
staten ska ge ut föreskrifter om vad handlingsprogrammet måste innehålla
och hur strukturen ska se ut. Syftet är att programmen ska vara mer lika över
landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ges bemyndigande
att ge ut föreskriften. Den nya lagstiftningen beräknas träda i kraft under år
2020 och presenteras under år 2019.

Förvaltn ingens bedömning

Huvudskälet till att programmet föreslås förlängas är enligt förvaltningen för
samhällsskydd mellersta Skaraborg att den nya lagstiftningen behöver
inväntas. Förvaltningen har även framfört att länsstyrelsen inte haft några
synpunkter på en förlängning av programmet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige förlänger
giltighetstiden till och med den 31 december 2020 för handlingsprogrammet
enligt lagen om skydd mot olyckor.

Justerarna ignaturer
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 31 juli 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 127/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Linda Karelid, kanslichef

signaturer
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§ 103 Dnr 2019/00320 253

Markanvisningsavtal med Götenehus AB för del av
Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2A del 2

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtal — del av Tåstorp 7:7
med Götenehus AB.

Bakgrund

Byggnadsnämnden beslutade den 20 februari 2018, § 148, att ge stads-
byggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för
del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2A del 2. Detaljplanen antogs av
byggnadsnämnden den 20 mars 2019, § 40.

I samband med framtagandet av planen genomfördes en intresseförfrågan.
Efter utvärdering av de inkomna förslagen så var det Götenehus AB som fick
möjlighet att vara med i utformningen av detaljplanen och erbjudas mark-
anvisning. Beslut togs av kommunstyrelsens den 10 januari 2018, § 14.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt markanvisningsavtalet medges exploatören option på tre delområden
inom Fåraberget etapp 2A del 2. Exploatören ska under avtalets giltighetstid
marknadsföra området i syfte att uppnå tillräcklig täckningsgrad för att
kunna starta projektet. Avtalet villkoras med att kommunfullmäktige i
Falköpings kommun godkänner avtalet senast den 31 oktober 2019 och att
beslutet vinner laga kraft.

Optionen gäller till och med den 31 maj 2020. Villkoren för köpet ska
regleras i ett separat marköverlåtelseavtal som ska tecknas inom optionens
giltighetstid. Områdena 1-3 kan förvärvas gemensamt eller var för sig.

Köpeskillingen för områdena är följande.

• Område 1: 1 000 000 kronor

• Område 2: 2 000 000 kronor

• Område 3: 1 600 000 kronor

Mot bakgrund av de tidigare fattade besluten som har redogjorts för i
bakgrundstexten samt det ovan anförda föreslår kommunlednings-
förvaltningen att kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtal
— del av Tåstorp 7:7 med Götenehus AB.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 8 juli 2019, har utarbetats av mark- och
exploateringsansvarig Alexander Järkeborn.

J usterarnas/si9riaturer
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 135/2019. Kommun-
styrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
markanvisningsavtal — del av Tåstorp 7:7 med Götenehus AB.

Yrkanden

Dan Hovskär (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Paragrafen sk ickas t i l l
Götenehus AB
Erna Pezic, stadsbyggnadschef
Susanne Beijbom, ekonom
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig

Justerarnas si naturer ,e------; ,....---
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§104 Dnr 2019/00251 106

Ändring av kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborgs förbundsordning gällande arvode till vice
ordförande

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige återremitterar ärendet om ändring av kommunal-
förbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs förbundsordning gällande
arvode till vice ordförande till kommunstyrelsen då det har framkommit ny
information i ärendet och förvaltningen behöver utreda förutsättningarna
för att säkerställa en gemensam hållning mellan kommunalförbundets
medlemmar.

Bakgrund

Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
beslutade den 20 maj 2019, § 12, att föreslå medlemskommunerna att anta ny
förbundsordning för kommunalförbundet. Förslaget till ny förbundsordning
innebär en ändring av § 6 och innebär att direktionen från och med den
1 januari 2020 ska få fastställa ett fast arvode för både ordförande och vice
ordförande. Enligt nuvarande förbundsordning fastställer direktionen ett fast
arvode endast för ordförande och övriga ledamöter erhåller ersättning i enlighet
med de bestämmelser som tillämpas av Skövde kommun. Anledningen till
förslaget är att den nuvarande ersättningen till vice ordförande inte bedöms
motsvara den arbetsinsats som uppdraget kräver. Sedan bildandet år 2000 har
kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg ökat från tre till nio
medlemskommuner. Behovet och omfattningen av politiska ställnings-
taganden och beredningar har ökat med förbundets storlek och inriktning.

Förvaltn ingens bedömning

Av 9 kap. 6 § kommunallagen punkten 18 framgår att förbundsordningen ska
ange ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och
ersättarna i den beslutade församlingen. Utöver vad som framgår av denna
bestämmelse har medlemskommunerna själva möjlighet att reglera frågor i
förbundsordningen.

Mot bakgrund av direktionens förslag föreslår kommunlednings-
förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborg. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2020.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 25 juni 2019, har utarbetats av kommunjurist
Sara Cronholm.

Justerarnas signaturerz.---, , Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 136/2019. Kommun-
styrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av
förbundsordning för kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborg.

2 Ändringen gäller från och med den 1 januari 2020.

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommun-
styrelsen med följande motivering.

"Ärendet om ändring av kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborgs förbundsordning gällande arvode till vice ordförande åter-
remitteras till kommunstyrelsen då det har framkommit ny information i
ärendet och förvaltningen behöver utreda förutsättningarna för att säkerställa
en gemensam hållning mellan kommunalförbundets medlemmar."

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 återremittera ärendet till
kommunstyrelsen.

Paragrafen skickas t i l l
Sara Cronholm, kommunjurist

Justerarn s signaturer
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§ 105 Dnr 2019/00406 006

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under år 2020 fastställs
enligt följande.

Sammantr äden
27 januari klockan 18:30
24 februari klockan 18:30
30 mars klockan 18:30
27 april klockan 17:00 (årsredovisning)
25 maj klockan 18:30
29 juni klockan 18:30
31 augusti klockan 18:30
28 september klockan 18:30
26 oktober klockan 9:00 (budget och flerårsplan)
30 november klockan 17:00 (avslutning)

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska årligen besluta om dag och tid för sina samman-
träden. Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett förslag på
sammanträdesdagar för år 2020. Förslaget innebär tio sammanträden som är
placerade sista måndagen i varje månad förutom i juli och december.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.

1 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under år 2020 fastställs enligt
följande.

Sammantr äden
27 januari klockan 18:00
24 februari klockan 18:00
30 mars klockan 18:00
27 april klockan 17:00 (årsredovisning)
25 maj klockan 18:00
29 juni klockan 18:00
31 augusti klockan 18:00
28 september klockan 18:00
26 oktober klockan 9:00 (budget och flerårsplan)
30 november klockan 17:00 (avslutning)

Justerarnas '7 naturer Protokollsutdraget bestyrks
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Yrkanden

Anders Winlöf (M), Karola Svensson (C), Annika Carp (L) och Emil
Estaanez (V) yrkar att ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige ska
starta klockan 18:30.

Yttranden

Ingvor Bergman (S) och Marie Post (S) yttrar sig.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidiums förslag
respektive Anders Winlöfs (M), med fleras, yrkande och finner att
kommunfullmäktige har beslutat enligt presidiets förslag.

Omröstning begärs.

Följande propostionsordning godkänns. "Den som stödjer presidiets förslag
röstar ja. Den som stödjer Anders Winlöfs (M), med fleras, yrkande röstar
nej

Vid omröstningen avges 24 ja -röster, 26 nej -röster och 1 ledamot avstår från
att rösta. Se omröstningslistan nedan. Kommunfullmäktige har alltså beslutat
enligt Anders Winlöfs (M), med fleras, yrkande.

Omröstningslista § 105

Ledamöter J a Nej Avstår

KD 1: e vice ordf. Michael Kristiansson X

M 2:e vice ordf. Anders Winlöf X

S Marie Post 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 P ema Malmgren X

C Niclas Fällström X

V Erik Kyrkander X

S Susanne Larsson X

Justerarnas signaturer ( \ V Protokollsutdraget bestyrkse.....,......----
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Omröstningsl ista § 105

Ledamöter J a Nej Avstår

SD Jonas Larsson X

S Niclas Hillestrand X

M Christina Jormeus X

KD Angela Joelsson X

S Johanna Svensson X

L Annika Carp X

C Hans Johansson X

SD Tommy Almgren X

M Sture Olsson X

S Roger Lundberg X

MP Roland Wanner X

S Thomas Svensson X

C Wanja Wallemyr X

SD Marita Ljus X

M Morgan Billman X

S Kelesh Hussein X

V Emil Estebanez X

KD Debora Josefsson X

S Helene Svensson X

SD Sonja Eriksson X

C Göte Andersson X

M Johan Eriksson X

S Henne Hagberg X

S Hanna Nord X

SD Milada Wurm X

C Rune Lennartsson X

S Alex Bergström X

SD Gerhard Carlsson X

S Anna -Bella Nordh Fahlqvist X

Justerarn p-Ognaturer \ s - -
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Omr östningslista § 105

Ledamöter J a Nej Avstår

M Elias Assio X

L Anna -Brita Fransson X

V Elisabeth Klang X

S Fredy Neiiman X

C Bengt Lennartsson X

SD Matti Ovist X

KD Maria Bruckshaw X

S Lisbeth Ek X

S Ordförande Patrik Björck X

Summa 24 26 1

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder
Receptionen
Stadshusets cafeteria
Christer Karlsson, servicesamordnare
Peter Sjöberg, tekniker
Falköpings Närradio
Skaraborgs kommunalförbund
Sivan Tegnhammar, kommunikatör
Anna -Karin Linder, administratör

Juster -as signaturer Protokollsutdraget bestyrks.„,..-------_,
. i )

•
, ,7 ' t , ,,



FMLKÖPff
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(57)
Sammanträdesdatum
2 0 1 9 - 0 9 - 3 0

§ 106 Dnr 2019/00364 102

Val av ombud vid Ekehagens Forntidsby AB:s
bolagsstämmor

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Karola Svensson (C) till ombud vid
Ekehagens Forntidsby AB:s bolagsstämmor under år 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Ingvor Bergman (S) till ombudsersättare vid
Ekehagens Forntidsby AB:s bolagsstämmor under år 2020.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 23/2019.

Paragrafen skickas t i l l
De valda
Ekehagens Forntidsby AB
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas ignaturer < - 7
I 1

\
Protokollsutdraget bestyrks

i - 7' /



FMLKÖM.9
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 107 Dnr 2019/00365 102

Val till styrelsen för Falbygdens Bredband AB — förslag

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige föreslår bolagsstämman att välja Per Augustsson
(partipolitiskt obunden) till ledamot i styrelsen för Falbygdens Bredband
AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2020 till och med ordinarie
bolagsstämma år 2021.

2 Kommunfullmäktige föreslår bolagsstämman att välja Magnus Fleischer
(partipolitiskt obunden) till ersättare i styrelsen för Falbygdens Bredband
AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2020 till och med ordinarie
bolagsstämma år 2021.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 24/2019.

Paragrafen skickas t i l l
De valda
Falbygdens Bredband AB
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnr,-':7naturer

f _

\ j \.)j Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖM.9
Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(57)
Sammanträdesdatum

2019-09-30

§ 108 Dnr 2019/00366 102

Val av ombud vid Falbygdens Bredband AB:s
bolagsstämmor

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Adam Johansson (M) till ombud vid
Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor under år 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Ingvor Bergman (S) till ombudsersättare vid
Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor under år 2020.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 25/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
De valda
Falbygdens Bredband AB
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarna , ignaturer - - - - - 7 5 - - - Protokollsutdraget bestyrks



IFLAKÖNN.2
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 109 Dnr 2019/00367 102

Val av ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s
bolagsstämmor

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Adam Johansson (M) till ombud vid
Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor under år 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Ingvor Bergman (S) till ombudsersättare vid
Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor under år 2020.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 26/2019.

Paragrafen skickas t i l l
De valda
Falköpings Hyresbostäder AB
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarna signaturer
_

/ \jt\U

Protokollsutdraget bestyrks

7,..,



FMLKÖFV9
Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(57)
Sammanträdesdatum

2019-09-30

§ 110 Dnr 2019/00368 102

Val av ombud vid Hotellfastigheter i Falköping AB:s
bolagsstämmor

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Anders Winlöf (M) till ombud vid
Hotellfastigheter i Falköping AB:s bolagsstämmor under år 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Patrik Björck (S) till ombudsersättare vid
Hotellfastigheter i Falköping AB:s bolagsstämmor under år 2020.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 27/2019.

Paragrafen skickas t i l l
De valda
Hotellfastigheter i Falköping AB
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas si aturer /5.--,

(\,. \\

Protokollsutdraget bestyrks



F,CAKÖPErig,
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 111 Dnr 2019/00369 102

Val av ombud vid mera AB:s ägarråd och
bolagsstämmor

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Per Augustsson (partipolitiskt obunden) till
ombud vid mera AB:s ägarråd och bolags -stämmor under år 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Magnus Schedin (partipolitiskt obunden) till
ombudsersättare vid mera AB:s ägarråd och bolagsstämmor under år 2020.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 28/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
De valda
mera AB
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarna9sVaturer
ri„,/,-,

..„....,-------

/

,

'1

Protokollsutdraget bestyrks



FZLKÖPING
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 112 Dnr 2019/00370 102

Val av ombud vid Mularps Vind AB:s bolagsstämmor

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Magnus Fleischer (partipolitiskt obunden) till
ombud vid Mularps Vind AB:s bolags -stämmor under år 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Elin Stål Tingbratt (partipolitiskt obunden) till
ombudsersättare vid Mularps Vind AB:s bolagsstämmor under år 2020.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 29/2019. Valberedningen
föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Magnus Fleischer
(partipolitiskt obunden) till ombud vid Mularps Vind AB:s bolags-
stämmor under år 2020.

2 Valberedningen lämnar inget förslag på ombudsersättare vid Mularps
Vind AB:s bolagsstämmor under år 2020.

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar att Elin Stål Tingbratt (partipolitiskt obunden)
väljs till ombudsersättare vid Mularps Vind AB:s bolagsstämmor.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på valberedningens förslag punkt 1, och
finner att kommunfullmäktige har valt Magnus Fleischer (partipolitiskt
obunden) till ombud vid Mularps Vind AB:s bolagsstämmor.

Ordförande ställer sedan proposition på Adam Johanssons (M) yrkande och
finner att kommunfullmäktige har valt Elin Stål Tingbratt (partipolitiskt
obunden) till ombudsersättare vid Mularps Vind AB:s bolagsstämmor.

Paragrafen skickas t i l l
De valda
Mularps Vind AB
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarna ignaturer
t

" i 2

<ez-----5---,

/

\, j Protokollsutdraget bestyrks



FaLKÖP19.2
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 113 Dnr 2019/00382 102

Val av ombud vid den ekonomiska föreningen
Coompanion Skaraborgs föreningsstämmor

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Vanja Wallemyr (C) till ombud vid den
ekonomiska föreningen Coompanion Skaraborgs föreningsstämmor under
år 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Roger Lundberg (S) till ombudsersättare vid
den ekonomiska föreningen Coompanion Skaraborgs föreningsstämmor
under år 2020.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 30/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
De valda
Den ekonomiska föreningen Coompanion Skaraborg
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas naturer ...........-------
J UJ

Protokollsutdraget bestyrks



FMLKÖP,99
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§114 Dnr 2019/00371 102

Val av ombud vid den ekonomiska föreningen
Falbygdens Mat och Kulturs föreningsstämmor

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Adam Johansson (M) till ombud vid den
ekonomiska föreningen Falbygdens Mat och Kulturs föreningsstämmor
under år 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Ingvor Bergman (S) till ombudsersättare vid
den ekonomiska föreningen Falbygdens Mat och Kulturs
föreningsstämmor under år 2020.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 31/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
De valda
Den ekonomiska föreningen Falbygdens Mat och Kultur
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justeramas s' naturer
I

bestyrks3....
( 1j Protokollsutdraget



FMLKÖPIN.9
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(57)
Sammantradesdatum
2019-09-30

§ 115 Dnr 2019/00372 102

Val av ombud vid den ekonomiska föreningen
Kommuninvests föreningsstämmor

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Adam Johansson (M) till ombud vid den
ekonomiska föreningen Kommuninvests föreningsstämmor under
år 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Ingvor Bergman (S) till ombudsersättare vid
den ekonomiska föreningen Kommuninvests föreningsstämmor under
år 2020.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 32/2019.

Paragrafen skickas t i l l
De valda
Den ekonomiska föreningen Kommuninvest
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Juste, signaturer 3 - Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖMNA
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 116 Dnr 2019/00392 102

Val till styrelsen för den ideella föreningen
Europakorridoren

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Adam Johansson (M) till ledamot i styrelsen
för den ideella föreningen Europakorridoren för tiden från och med den
15 oktober 2019 till och med den 31 december 2022.

2 Kommunfullmäktige väljer Jonas Larsson (SD) till ersättare i styrelsen
för den ideella föreningen Europakorridoren för tiden från och med den
15 oktober 2019 till och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 33/2019.

Paragrafen skickas t i l l
De valda
Den ideella föreningen Europakorridoren
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer .e...,,-------

()))t"'';'

Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖPRI9
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 117 Dnr 2019/00373 102

Val till styrelsen för Falbygdens Hembygds- och
Fornminnesförening

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer följande personer till ledamöter i styrelsen för
Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening för tiden från ordinarie
årsmötet 2020 till och med ordinarie årsmötet 2021.

1 Rune Lennartsson (C)
2 Håkan Arnesson (M)

2 Kommunfullmäktige väljer följande personer till ersättare i styrelsen för
Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening för tiden från ordinarie
årsmötet 2020 till och med ordinarie årsmötet 2021.

1 Marie Post (S)
2 Anna -Brita Fransson (L)

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 34/2019.

Paragrafen skickas t i l l
De valda
Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer 4_,......------- '

,,_
I

Protokollsutdraget bestyrks



FMLKÖPvp,
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 118 Dnr 2019/00374 102

Val av ombud vid årsmöten med stiftelsen Ållebergs
Segelflygmuseum

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Anders Winlöf (M) till ombud vid årsmöten
med stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum under år 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Patrik Björck (S) till ombudsersättare vid
årsmöten med stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum under år 2020.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 35/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
De valda
Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarn signaturer

,--'

Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖP11.9
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 119 Dnr 2019/00375 102

Val av kassör för stiftelsen Alfred Laurtns
Understödsfond

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Magnus Fleischer (partipolitiskt obunden) till
kassör för stiftelsen Alfred Laurffis Understödsfond under år 2020.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 36/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Magnus Fleischer (partipolitiskt obunden)
Stiftelsen Alfred Laur6ls Understödsfond
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer , ' , Protokollsutdraget bestyrks

,,



FLAKÖPKIN9
OMMU

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(57)
Sammanträdesdatum

2019-09-30

§ 120 Dnr 2019/00376 102

Val av kassör för stiftelsen Anders och Estrid Nilssons
donationsfond för socialt arbete

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Magnus Fleischer (partipolitiskt obunden) till
kassör för stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt
arbete under år 2020.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 37/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Magnus Fleischer (partipolitiskt obunden)
Stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarna 'gnaturer 5 -

'

Protokollsutdraget bestyrks

\



• •

V\LKOPING
KOMMUNEN

Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 121 Dnr 2019/00377 102

Val av nämnden för stiftelsen Falköpings Utsädesfond

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer följande personer till ledamöter i nämnden för
stiftelsen Falköpings Utsädesfond för åren 2020-2023.

1 Niclas Fällström (C)
2 Marie Post (S)
3 Bengt -Arne Medin (L)

2 Kommunfullmäktige väljer följande personer till ersättare i nämnden för
stiftelsen Falköpings Utsädesfond för åren 2020-2023.

1 Torbjörn Larsson (C)
2 Kovan Alerawi (S)
3 Håkan Arnesson (M)

3 Kommunfullmäktige väljer Niclas Fällström (C) till sammankallande i
nämnden för stiftelsen Falköpings Utsädesfond för åren 2020-2023.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 38/2019.

Paragrafen skickas t i l l
De valda
Stiftelsen Falköpings Utsädesfond
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer / 6 Protokollsutdraget bestyrks



FMLKÖKOMM.9
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 122 Dnr 2019/00383 102

Val av nämnden för stiftelsen Joh. Hall6ns
understödsfond för behövande köpmän i Falköpings
stad

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer följande personer till ledamöter i nämnden för
stiftelsen Joh. Halkns understödsfond för behövande köpmän i
Falköpings stad under år 2020.

1 Annika Carp (L)
2 Anna -Bella Nordh Fahlqvist (S)
3 Per Hallekn (M)

2 Kommunfullmäktige väljer Annika Carp (L) till sammankallande i
nämnden för stiftelsen Joh. Halkns understödsfond för behövande
köpmän i Falköpings stad under år 2020.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 39/2019.

Paragrafen skickas t i l l
De valda
Stiftelsen Joh. Halkns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarn ignaturer

,

— 7

W Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖPKINOMMU9

Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 123 Dnr 2019/00379 102

Val av kassör för stiftelsen Johan Erik Laurns
donationsfond

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Magnus Fleischer (partipolitiskt obunden) till
kassör för stiftelsen Johan Erik Laur&is donationsfond under år 2020.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 40/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Magnus Fleischer (partipolitiskt obunden)
Stiftelsen Joh. Halkns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas/signaturer

. / f
.. i

Protokollsutdraget bestyrks



FCAKÖ 9.9
Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44(57)
Sammanträdesdatum

2019-09-30

§ 124 Dnr 2019/00380 102

Val av styrelsen för stiftelsen 1913 års
Maltdrycksbolags Understödsfond

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Sture Olsson (M) till ledamot i styrelsen för
stiftelsen 1913 års Maltdrycksbolags Understödsfond för tiden från och
med den 1 februari 2020 till och med den 31 januari 2021.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 41/2019.

Paragrafen skickas t i l l
De valda
Stiftelsen 1913 års Maltdrycksbolags Understödsfond, Länsstyrelsen Västra
Götalands län
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas si, naturer
" 2 .

----7

, , Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖPE99
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 125 Dnr 2019/00129 115

Val av nämndemän vid Skaraborgs tingsrätt

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer följande personer till nämndemän vid
Skaraborgs tingsrätt för åren 2020-2023.

1 Anna Bendefors (M)
2 Pia Frisk Ragnar (M)
3 Inger Eriksson (C)
4 Ingela Pettersson (C)
5 Åsa Omblad (KD)
6 Adam Dufva Ahlin (V)
7 Roger Lundberg (S)
8 Lisbeth Ek (S)
9 Anna Johansson (S)
10 Linda Antonsson (S)
11 Anette Larsson (SD)
12 Tommy Almgren (SD)

Bakgrund

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

1 Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande personer
till nämndemän till Skaraborgs tingsrätt för åren 2020-2023.

1 Anna Bendefors (M)
2 Pia Frisk Ragnar (M)
3 Inger Eriksson (C)
4 Ingela Pettersson (C)
5 Åsa Omblad (KD)
6 Björn Perneborn (L)
7 Roger Lundberg (S)
8 Lisbeth Ek (S)
9 Anna Johansson (S)
10 Linda Antonsson (S)
11 Anette Larsson (SD)
12 Tommy Almgren (SD)

Yrkanden

Annika Carp (L) yrkar att valberedningens förslag till nämndeman nummer 6,
Björn Perneborn (L), istället lämnas vakant.

Justerarnas s' naturer _er_.------- - P Protokollsutdraget bestyrks

# 7 /

\ ,



FLKÖP!11,119,
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

Erik Kyrkander (V) yrkar att Adam Dufva Ahlin (V) väljs till nämndeman i
Skaraborgs tingsrätt.

Beslutsgång

Ordförande ställer först proposition på valberedningens förslag respektive
Annika Carps (L) yrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat
enligt Annika Carps (L) yrkande.

Ordförande ställer sedan proposition bifall respektive avslag på Erik
Kyrkanders (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat att
bifalla yrkandet.

Paragrafen sk ickas t i l l
De valda
Skaraborgs tingsrätt
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas sgnaturer

../-.' ) )) J

Protokollsutdraget bestyrks



• • Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47(57)KIXOPING

KOMMUNEN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-09-30

§126 Dnr 2019/00381 102

Val av ombud vid årsmöten med Sweden Emilia
Romagna Network, SERN

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Adam Johansson (M) till ombud vid årsmöten
med Sweden Emilia Romagna Network, SERN, under år 2020.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 43/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
De valda
Ida Kyrkander, chef för hållbar utveckling, för vidarebefordran till SERN
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas s. , aturer (....---7- 7 -' •
1

Protokollsutdraget bestyrks
_.

\
\ . 1 \lU



FLAKÖPE1.2
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 127 Dnr 2019/00277 102

Nyval av tekniska nämndens presidium
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

Justerarnas signaturer ------ Protokollsutdraget bestyrks

J 1 _



KLKÖPEUR
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 128 Dnr 2019/00344 102

Val till Skaraborgs kommunalförbunds
förbundsdirektion

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Adam Johansson (M) till ledamot i Skaraborgs
kommunalförbunds förbundsdirektion för tiden från och med den
15 oktober 2019 till och med den 31 december 2022.

2 Kommunfullmäktige väljer Ingvor Bergman (S) till ersättare i Skaraborgs
kommunalförbunds förbundsdirektion för tiden från och med den
15 oktober 2019 till och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Valberedningen har behandlat ärendet under § 46/2019.

Paragrafen skickas t i l l
De valda
Skaraborgs kommunalförbund
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas si naturer

••'''‘

,(1-:.5- \ )
Protokollsutdraget bestyrks



FMLKÖPpi9
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 129 Dnr 2019/00295 023

Återbesättande av uppdraget som ersättare i kompetens-
och arbetslivsnämnden efter Jan Erikson (KD)

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Emil Estamnez (V) till ersättare i kompetens-
och arbetslivsnämnden från och med den 15 oktober 2019 till och med
den 31 december 2022.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2019, § 87, att entlediga
Jan Erikson (KD) från uppdraget som ersättare i kompetens- och
arbetslivsnämnden samt att uppdraget som ersättare skulle lämnas vakant
från och med den 1 september 2019.

Valberedningen har behandlat ärendet under § 45/2019. Valberedningen
föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

1 Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Adam Dufva Ahlin (V)
till ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden efter Jan Erikson (KD).

Yrkanden

Erik Kyrkander (V) yrkar att Emil Estamnez (V) väljs till ersättare i
kompetens- och arbetslivsnämnden.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag respektive Erik
Kyrkanders (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat
enligt Erik Kyrkanders (V) yrkande.

Paragrafen sk ickas t i l l
Emil Estamnez (V)
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas si naturer /.....5.—, Protokollsutdraget bestyrks



FLLKÖPING
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 130 Dnr 2019/00283 023

Återbesättande av uppdraget som ersättare i
kompetens- och arbetslivsnämnden efter Pernilla
Nordberg (C)

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Stefan Lennartsson (C) till ersättare i
kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 15 oktober 2019 till
och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2019, § 93, att entlediga
Vanja Wallemyr (C) från uppdraget som ledamot i kompetens- och
arbetslivsnämnden från och med den 1 september 2019, att välja Pernilla
Nordberg (C) till ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden samt att
uppdraget som ersättare skulle lämnas vakant från och med den 1 september
2019.

Valberedningen har behandlat ärendet under § 45/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Stefan Lennartsson (C)
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer \ Protokollsutdraget bestyrks



KLKÖP.4.2
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 52(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 131 Dnr 2019/00358 023

Återbesättande av uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Hassan Hussein (S)

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige väljer Emelie Nilrikson (S) till ersättare i barn-
och utbildningsnämnden från och med den 15 oktober 2019 till och med
den 31 december 2022.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2019, § 94, att entlediga
Ingvor Bergman (S) från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden från och med den 1 september 2019, att välja Hassan
Hussein (S) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt att uppdraget
som ersättare lämnas vakant från och med den 1 september 2019.

Yrkanden

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

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Niclas Hillestrands (S) yrkande och
finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Niclas Hillestrands (S)
yrkande.

Paragrafen skickas t i l l
Emelie Nilrikson (S)
Barn- och utbildningsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas ignaturer <------/ . . .5-5 l g Protokollsutdraget bestyrks



KLKÖpp99
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 132 Dnr 2019/00389 023

Entledigande av Niclas Fällström (C) från uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsen

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Niclas Fällström (C) från uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen från och med den 15 oktober 2019.

2 Kommunfullmäktige väljer Vanja Wallemyr (C) till ledamot i kommun-
styrelsen från och med den 15 oktober 2019 intill det nyvalda kommun-
fullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod.

3 Kommunfullmäktige väljer Rune Lennartsson (C) till ersättare i kommun-
styrelsen från och med den 15 oktober 2019 intill det nyvalda kommun-
fullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod.

Bakgrund

Niclas Fällström (C) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen.

Valberedningen har behandlat ärendet under § 45/2019. Valberedningen
föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.

3 Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Vanja Wallenmyr (C)
till ledamot i kommunstyrelsen efter Niclas Fällström (C).

4 Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Lovisa Wennerholm (C)
till ersättare i kommunstyrelsen efter Vanja Wallenmyr (C).

Yrkanden

Karola Svensson (C) yrkar att Rune Lennartsson (C) väljs till ersättare i
kommunstyrelsen istället för Lovisa Wennerholm (C).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Karola Svenssons (C) yrkande och finner
att kommunfullmäktige har beslutat enligt Karola Svenssons (C) yrkande.

Paragrafen sk ickas t i l l
Niclas Fällström (C)
Vanja Wallemyr (C)
Kommunstyrelsen
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer ,---- . Protokollsutdraget bestyrks/



FL\LKÖPING
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 133 Dnr 2019/00421 023

Entledigande av Hans Johansson (C) från uppdragen som
ersättare i styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB,
ersättare i krisledningsnämnden, ersättare i förbunds-
direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten och
ombud i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Hans Johansson (C) från uppdragen som
ersättare i krisledningsnämnden, ersättare i kommunalförbundet
Skaraborgsvattens förbundsdirektion, ersättare i styrelsen för
Hotellfastigheter i Falköping AB och ombud vid Vattenrådet Vänerns
sydöstra tillflöden från och med den 15 oktober 2019.

2 Kommunfullmäktige väljer Vanja Wallemyr (C) till ersättare i kris-
ledningsnämnden från och med den 15 oktober 2019 till och med den
31 december 2022.

3 Kommunfullmäktige väljer Vanja Wallemyr (C) till ersättare i
kommunalförbundet Skaraborgsvattens förbundsdirektion från och med
den 15 oktober 2019 till och med den 31 december 2022.

4 Kommunfullmäktige väljer Vanja Wallemyr (C) till ersättare i styrelsen
för Hotellfastigheter i Falköping AB från och med den 15 oktober 2019
intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.

5 Kommunfullmäktige väljer Vanja Wallemyr (C) till ombud vid
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden från och med den 15 oktober
2019 till och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Hans Johansson (C) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ersättare i
styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB, ersättare i krislednings-
nämnden, ersättare i förbundsdirektionen för kommunalförbundet
Skaraborgsvatten och ombud i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden.

Valberedningen har behandlat ärendet under § 45/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Hans Johansson (C)
Vanja Wallemyr (C)
Krisledningsnämnden
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Sida
54 (57)

Hotellfastigheter i Falköping AB
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden
Anna -Karin Linder, administratör
Löneenheten

Justerarnas signaturer

---17

.......---- Protokollsutdraget bestyrks



FLKÖP,Nag
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 55(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 134 Dnr 2019/00424 023

Entledigande av Jens Larsson (SD) från uppdraget som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Jens Larsson (SD) från uppdraget som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 15 oktober
2019.

2 Kommunfullmäktige väljer Albin Gilbertsson (SD) till ersättare i barn-
och utbildningsnämnden från och med den 15 oktober 2019 till och med
den 31 december 2019.

Bakgrund

Jens Larsson (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.

Yrkanden

Jonas Larsson (SD) yrkar att Albin Gilbertsson (SD) väljs till ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Jonas Larssons (SD) yrkande och finner att
kommunfullmäktige har beslutat enligt Jonas Larssons (SD) yrkande.

Paragrafen skickas t i l l
Jens Larsson (SD)
Albin Gilbertsson (SD)
Barn- och utbildningsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerar, naturer

(

.4,--------/ 6 V j Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖP112
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 135 Dnr 2019/00434 023

Entledigande av Dan Gabrielsson (S) från uppdragen
som ledamot och ordförande i krisledningsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Dan Gabrielsson (S) från uppdragen som
ledamot och andre vice ordförande i krisledningsnämnden från och med
den 15 oktober 2019.

2 Kommunfullmäktige väljer Ingvor Bergman (S) till ledamot i kris-
ledningsnämnden från och med den 15 oktober 2019 till och med den
31 december 2022.

3 Kommunfullmäktige väljer Ingvor Bergman (S) till andre vice ordförande
i krisledningsnämnden från och med den 15 oktober 2019 till och med
den 31 december 2022.

Bakgrund
Dan Gabrielsson (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot
och ordförande i krisledningsnämnden. Dan Gabrielsson (S) innehar vid
tidpunkten för dagens sammanträde uppdragen som ledamot och andre vice
ordförande i krisledningsnämnden.

Yrkanden
Niclas Hillestrand (S) yrkar att Ingvor Bergman (S) väljs till ledamot i
krisledningsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Niclas Hillestrands (S) yrkande och finner
att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla yrkandet att välja Ingvor
Bergman (S) till ledamot.

Yrkanden
Niclas Hillestrand (S) yrkar att Ingvor Bergman (S) väljs till andre vice
ordförande i krisledningsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Niclas Hillestrands (S) yrkande och finner
att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla yrkandet att välja Ingvor
Bergman (S) till andre vice ordförande.

Paragrafen sk ickas t i l l
Dan Gabrielsson (S)
Ingvor Bergman (S)
Krisledningsnämnden

Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer -,
Ål

Protokollsutdraget bestyrks

/1_,(---ffl•
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FnIKÖPINg
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57(57)
Sammanträdesdatum
2019-09-30

§ 136 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 2 år 2019.

Justeramas ignaturer <,...------ , , \ Protokollsutdraget bestyrks

u


