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Motion från Johanna Johansson (SD) om att utdrag
från belastningsregistret ska krävas för arbete inom
äldreomsorg och Lag (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS)

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen om att utdrag från
belastningsregistret ska krävas för arbete inom äldreomsorg och Lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)till
kommunstyrelsen för yttrande.

Bakgrund

Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om att utdrag från
belastningsregistret ska krävas för arbete inom äldreomsorg och Lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Av
motionen framgår följande.
"Man läser nästan dagligen om stölder som skett från bl.a. äldreboenden runt
om i landet, många gånger är det personal som stulit.
Emellanåt läser man också om personal som utnyttjat eller to.m. våldtagit
någon som bor på boenden runt om i Sverige.

Trots detta så kräver inte Falköpings kommun att de som jobbar med våra
äldre, våra dementa eller personer med funktionsnedsättning visar upp utdrag
från belastningsregistret som visar att de inte tidigare gjort sig skyldiga till
brott.
Vi Sverigedemokrater tycker att det är en självklarhet att våra medborgare
som behöver lite extra stöd i vardagen också ska känna sig trygga med den
personal som jobbar runtomkring dom.

Idag krävs utdrag från belastningsregistret bl.a. för att jobba med barn och
unga, nu är det dags att gå ett steg längre och även inkludera de som jobbar
inom äldreomsorg och alla verksamheter inom Lss.

Med hänvisning till ovanstående yrkar sverigedemokraterna

Att: Personer som jobbar inom äldreomsorg och Lss ska uppvisa utdrag från
belastningsregistret innan anställning.

Att: Vartannat år ska personer som jobbar inom äldreomsorg och Lss lämna
in ett nytt utdrag från belastningsregistret till arbetsgivaren.

Sverigedemokraterna Falköping Johanna Johansson"

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerar , $ signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 145 Dnr 2019/00496 101

Fråga från Milada Wurm (SD) till kommunstyrelsens
ordförande om att verka för att återskapa tryggheten i
Falköping

Bakgrund

Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Milada Wurm (SD) följande
fråga till kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M).

Fråga

"Motto "Det goda livet i Falköping" borde ändras till "Det otrygga livet i
Falköping". I början på året var 3 av 4 falköpingsbor oroliga för att de skulle
utsättas för brott. Alt enligt medborgaenkät, ordnade av kommunen och
polisen.

Trygghetssituationen i Falköping förvärrades ytterligare under året. Bara
senaste händelse: Rånförsök, där rånoffret blev skuren i ansikte, mannen som
rastade hunden blev misshandlat. Vissa barn på Kyrkorörsskola vågar inte
vara ute på rasterna. Inbrott och stölder i alla dess slag fortsätter....

Därför vill jag fråga Adam Johansson, kommunstyrelseordförande

Kommer du verka för att återskapande tryggheten i Falköping kommun?

Sverigedemokraterna Falköping

Milada Wurm"

Svar

"Alldeles för många Falköpingsbor känner sig otrygga, det har frågeställaren
helt rätt i. Däremot är det viktigt när man går in i den här typen av frågor att
fundera över var problematiken ligger. Om det är en faktisk otrygghet som
finns eller om det mer handlar om en upplevd otrygghet.

Under 2018 sjönk antalet anmälda brott i Falköping till strax under 3000, sett
över en tioårsperiod har siffran pendlat upp och ned mellan 2700-3300. Den
faktiska otryggheten är därför inte nämnvärt värre i dag än för tio år sedan.

Innebär det då att Falköping fullt ut är en trygg kommun? Inte per automatik.
De senaste åren har den uppleva otryggheten i samhället ökat och fler
falköpingsbor är oroliga för att utsättas för brott.

För att möta utvecklingen med den ökande upplevda otryggheten krävs det
en mångfacetterad insats. Vi skriver varje år ett medborgarlöfte mellan
kommunen och polisen där vi pekar på ett antal områden som det särskilt ska
fokuseras på. För 2019 är det att öka tryggheten i Wetterlin- och

Justerarna naturer , u ......
Protokollsutdraget bestyrks
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Dotorpsområdet, fånga upp unga med riskbeteenden gällande missbruk och
en förbättrad trafikmiljö som är fokus.

Under året har ett arbete som går under namnet "EST" (effektiv samordning
för trygghet) inletts där polis, kommun, räddningstjänst, företagare etc. ingår
och arbetar tillsammans för att öka tryggheten. Det ger oss en bra grund för
fortsatt arbete.

Svaret till frågeställaren blir därför: Ja, jag verkar för att både upprätthålla
och återskapa tryggheten i Falköpings kommun.

2019-10-28

Adam Johansson

Kommunstyrelsens ordförande"

Milada Wurm yttrar sig.

Paragrafen skickas t i l l
Milada Wurm (SD)

Justerarnassignaturer

72

Protokollsutdraget bestyrks

. 7
9, fr,
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§ 146 Dnr 2019/00495 610

Fråga från Ingvor Bergman (S) till barn- och
utbildningsnämndens ordförande om studiebesök på
Engelska skolan

Bakgrund

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

Fråga

"Vid förra fullmäktigemötet ställde undertecknad en fråga till Barn och
utbildningsnämndens ordförande gällande studiebesök i Engelska skolan.

Svaret blev då att ett sådant studiebesök skall äga rum under oktober månad.

Min följdfråga till barn och utbildningsnämndens ordförande blir nu;

Vad var det huvudsakliga syftet med besöket och uppnåddes detta, vilka
deltog och vad blev resultatet?

Kommer barn och utbildningsnämndens majoritet fortsätta diskutera
samarbetet med Internationella Engelska skolan?

Ingvor Bergman (s)"

Svar

"Syftet med ett studiebesök är att lära sig mer!

Internationella Engelska skolan har via kontakt med näringslivschefen
kontaktat Falköpings kommun eftersom de är intresserade av att etablera sig
i någon av de Skaraborgska kommunerna och funnit att Falköpings kommun
skulle kunna vara intressant. Under sin presentation på försommaren fick vi
erbjudande om att komma och besöka deras så kallade "mönsterskola", en F-
9 -skola i Landskrona.

Näringslivschef Magnus Sundén, kommunalråd Adam Johansson, skolchef
Karina Bronell, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Eva Dahlgren
samt 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Angela Joelsson
deltog i studiebesöket. Resultatet blev att vi nu har sett hur en skola som
ingår i Internationella Engelska skolans koncern ser ut och är organiserad. Vi
har också träffat och lyssnat på den rektor som leder verksamheten i
Landskrona.

Barn- och utbildningsnämnden eller dess förvaltning har fullt fokus på den
beslutade skolorganisationen och har idag inte något samarbete med
Internationella Engelska skolan.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
/-41----
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Falköping 2019-10-28

Eva Dahlgren, Barn- och utbildningsnämndens ordförande"

Ingvor Bergman (S) yttrar sig.

Paragrafen skickas t i l l
Ingvor Bergman (S)

Justerarn s -signaturer -

2 4

6 0 _ Protokollsutdraget bestyrks
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§ 147 Dnr 2019/00494 108

Fråga från Roger Lundberg (S) till byggnadsnämndens
ordförande om ovårdade fastigheter vid stora torget i
Falköping

Bakgrund

Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Roger Lundberg (S) följande
fråga till byggnadsnämndens ordförande Dan Hovskär (KD)

Fråga

"Byggnadsnämnden har ansvar för tillsynen av ovårdade och förfallna
fastigheter. För flera år sedan uppmärksammades Byggnadsnämnden på att
ett par fastigheter vid Stora Torget var ovårdade och behövde
underhållas/renoveras. Fastigheterna är dessutom K -märkta. Något underhåll
eller reparation har dock inte kommit till stånd åtminstone inte vad gäller
tak, fönster och fasad. Förfallet har fortsatt och risken för skador på personer
eller annan egendom är numera uppenbar. Många Falköpingsbor och
besökande i kommunen är upprörda och husen benämns hos gemene man
som skamfläckar.

Min fråga till Byggnadsnämndens ordförande är följande:

Hur länge tänker Du som ordförande tillåta att förfallet pågår? Vad krävs för
att Du ska agera?

Roger Lundberg

Kommunfullmäktigegruppen socialdemokraterna"

Svar

"Tack för frågan. Det stämmer att Byggnadsnämnden har tillsynen för
ovårdade och förfallna fastigheter i kommunen. Vi får årligen in ett antal
anmälningar från allmänheten eller att någon ledamot i Byggnadsnämnden
har uppmärksammat någon fastighet som är ovårdad och förfallen.

Just dessa fastigheter vid Stora torget i Falköping har vi för en tid sedan
inlett ett tillsynsärende kring. Där en första dialog nu har påbörjats. Sedan är
inte fastigheterna K -märkta som Roger skriver utan de är märkta med lilla q.
Men som svar på din fråga är processen startad med fastighetsägaren och att
åtgärder behöver vidtas.

Sedan har du Roger som suttit i nämnden i många år, haft möjlighet att lyfta
tillsynsfrågor på varje möte med Byggnadsnämnden. Det är inte enbart
ordföranden som har den möjligheten eller ansvaret, utan hela nämnden kan
agera och lyfta sådana här ärenden. Så du Roger Lundberg har samma ansvar
som jag i dessa frågor.

Justera,s,signaturer ..- Protokollsutdraget bestyrks,
—
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Dan Hovskär

Ordförande i Byggnadsnämnden."

Roger Lundberg (S) yttrar sig.

Paragrafen skickas t i l l
Roger Lundberg (S)
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§ 148 Dnr 2019/00119 100

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

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att införa ett lokalt
förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun.

Reservat ion

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig
mot kommunfullmäktiges beslut att avslå motionen till förmån för Johanna
Johanssons (SD) med fleras yrkande att bifalla motionen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019, § 15, att remittera Milada
Wurms (SD) och Johanna Johanssons (SD) motion om att införa ett lokalt
förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun. I
motionen föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta
följande.

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

1. Utanför samtliga butiker

2. Utanför resecentrum

3. Plantis

4. Stora torget

5. Köttorget

6. Trätorget

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

Förvaltn ingens bedömning

Allmänt om kommunens förutsättningar att meddela ordningsföreskrifter

Ordningslagen (1993:1617) syftar bland annat till att trygga ordningen och
säkerheten på offentliga platser och vissa andra områden. Med offentlig plats

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FMLKÖ P th19.2
Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(35)
Sammanträdesdatum

2019-10-28

avses enligt 1 kap. 2 § ordningslagen 1.allmänna vägar, 2.gator, vägar, torg,
parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som
har upplåtits för sitt ändamål, 3. områden som i detaljplan redovisas som
kvartersmark och 4. andra landområden och utrymmen inomhus som
stadigvarande används för allmän trafik. Lagen innehåller endast ett fåtal
regler om allmän ordning. Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun meddela de ytterligare
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätta den
allmänna ordningen på offentlig plats. Regeringen har bemyndigat
kommunerna att meddela ordningsföreskrifter genom 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen.

Av 3 kap. 12 § ordningslagen anges bland annat att ordningsföreskrifterna
inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet.

Av 3 kap. 13 § framgår att kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva
sådana föreskrifter som avses i 8 § omedelbart ska anmälas till länsstyrelsen
och att länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot lagen.

Ordningsföreskrift om passiv insamling (tiggeri)

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 17 december 2018 en dom
kring förutsättningarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom
lokala ordningsföreskrifter, HFD 2018 ref 75. I domen kom Högsta
förvaltningsdomstolen fram till att penninginsamling på offentlig plats utgör
sådan företeelse som får regleras genom lokala ordningsföreskrifter. Det
finns dock begräsningar i hur långtgående de lokala ordningsföreskrifterna
får vara. De får inte ges ett större geografiskt tillämpningsområde än vad
som är påkallat i det enskilda fallet. Tillämpningsområdet måste begränsas
till de områden där störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett
problem. Exempelvis har ett förbud mot förtäring av spritdrycker, vin eller
starköl på samtliga offentliga platser i en kommun ansetts för långtgående
(RÅ 1997 ref 41). Allmänt sett gäller att ju mer avgränsat en
ordningsföreskrifts tillämpningsområde är, desto mer ingripande kan
föreskriften tillåtas vara. Det är också viktigt att föreskriften utformas på ett
sådant sätt att det är möjligt att tillämpa den. Allmänheten måste kunna
förstå dess innebörd och de som övervakar efterlevnaden kan avgöra när
föreskriften följs respektive överträds.

I det aktuella rättsfallet hade kommunfullmäktige i Vellinge kommun
beslutat att i de lokala ordningsföreskrifterna införa ett förbud mot passiv
insamling av pengar (tiggeri) på särskilt angivna och avgränsade offentliga
platser inom kommunen. Förbudet skulle gälla på Stortorget och Lilla torg i
Vellinge centrum, Bäckatorget och västra delen av Skanörs centrum,
Skanörs hamn, ett område vid Höllviken bibliotek samt Nyckelhålsparken i
Höllviken. Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att förbudet var
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geografiskt begränsat och att det inte inom de aktuella områdena kunde
anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet. Domstolen bedömde att den aktuella
ordningsföreskriften inte stred mot ordningslagen.

Om förutsättningarna att bifalla motionen

Motionärerna har yrkat att kommunfullmäktige inför ett förbud mot passiv
insamling av pengar (tiggeri) utanför samtliga butiker, utanför resecentrum,
Plantis, Stora torget, Köttorget, Trätorget. Att införa ett tillägg i de lokala
ordningsföreskrifterna mot passiv insamling av pengar (tiggeri) för att
upprätta den allmänna ordningen är möjligt för kommunfullmäktige att
besluta om så länge förutsättningarna i 3 kap. 12 § ordningslagen är
uppfyllda och det rör sig om en allmän plats enligt 1 kap. 2 § ordningslagen.
Enligt kommentaren till lagen är större parkeringsplatser som är avsedda för
allmänheten också offentliga platser även om de är belägna vid
stormarknader med bara ett eller ett par större butikskomplex. Däremot
omfattar begreppet offentlig plats inte små kundparkeringar med bara ett
fåtal platser som endast är avsedda för en viss butiks kunders räkning.
Kommunen får dock föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller
friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra
sådana områden, om de inte omfattas av bestämmelsen i första stycket, ska
jämställas med offentliga platser vid tillämpningen av 3 kap. och lokala
föreskrifter, under förutsättning att områden är tillgängliga för allmänheten.

Det bedöms inte vara sannolikt att samtliga butiker i Falköpings kommun
skulle utgöra offentlig plats. Även om de skulle bedömas vara offentliga
platser är bedömningen att ett förbud mot tiggeri utanför samtliga butiker
inte är tillräckligt geografiskt avgränsat och sannolikt allt för långtgående
mot bakgrund av rättsfallet RÅ 1997 ref 41. Butiker är inte heller långsiktigt
varaktiga och kan komma att byta plats, det skulle kunna leda till svårigheter
vid tillämpningen av föreskriften. Bedömningen är därför att
kommunfullmäktige inte kan införa något förbud mot passiv pengainsamling
(tiggeri) utanför samtliga butiker i Falköpings kommun. Att införa ett förbud
vid Plantis, Stora torget, Köttorget och Trätorget bedöms vara möjligt i
enlighet med ovan nämnda rättsfall. Det samma torde gälla utanför
resecentrum så länge det tydligt framgår av karta vilket område som avses.

Det framstår inte helt klart vad motionärerna avser med att-sats två. Det är
kommunfullmäktige som beslutar om en eventuell utökning av
ordningsföreskrifter. Mot bakgrund av att det inte bedöms möjligt att
formulera ett förbud att gälla utanför samtliga butiker i kommunen görs
bedömningen att det inte heller är möjligt att utöka ett sådant område. Inte
heller skulle ett förbud kunna gälla utanför samtliga näringsidkares eller
företags lokaler oavsett om de innehar butiker eller inte.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 augusti 2019, har utarbetats av kommunjurist
Sara Cronholm.
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 147/2019.

Yrkanden

Johanna Johansson (SD) och Milada Wurm (SD) med flera yrkar bifall till
motionen.

Adam Johansson (M) och Elisabeth Klang (V) med flera yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut
respektive Johanna Johanssons (SD) med fleras yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Följande propositionsordning godkänns. "Den som stödjer
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer Johanna Johanssons
(SD) med fleras yrkande röstar nej."

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

Omröstningsl ista §

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 Ed Kahrs X

C Niclas Fällström X

V Erik Kyrkander X

S Corry Thuresson X

SD Jonas Larsson X
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Omr östningslista §

Ledamöter J a Nej Avstår

S Niclas Hillestrand X

M Christina Jorm&is X

KD Gary LiruAusson X

S Johanna Svensson X

L Annika Carp X

C Rune Lennartsson X

SD Tommy Almgren X

M Sture Olsson X

S Roger Lundberg X

MP Roland Wanner X

S Thomas Svensson X

C Wanj a Wallemyr X

SD Marita Ljus X

M Morgan Billman X

S Kelesh Hussein X

V Emil Est&anez X

KD Debora Josefsson X

S Jonas Karlsson X

SD Sonja Eriksson X

C Göte Andersson X

M Pema Malmgren X

S Ingvor Arnoldsson X

S Hanna Nord X

SD Milada Wurm X

C Lovisa Wennerholm X

S Alex Bergström X

SD Gerhard Carlsson X

S Anna -Bella Nordh Fahlqvist X

M Elias Assio X

Justerarna ignaturer
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Omr ösMingslista §

Ledamöter J a Nej Avstår

L Anna -Brita Fransson X

V Elisabeth Klang X

S Fredy Neilman X

C Zahra Igal X

SD Per Magnusson X

KD Maria Bruckshaw X

S Lisbeth Ek X

S Ordförande Patrik Björck X

Summa 42 9

Paragrafen skickas t i l l
Milada Wurm (SD)
Joharma Johansson (SD)

Justerarnas signaturer i Protokollsutdraget bestyrks
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§ 149 Dnr 2019/00411 042

Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige godkänner Falköpings kommuns delårsbokslut per
augusti 2019.

Bakgrund

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en
uppföljning av kommunens resultat görs mot budget var fjärde månad, den
30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna i augusti och
december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. I de
uppföljningarna görs dessutom en avstämning mot uppsatta mål.

Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2019 visar ett positivt
resultat på 33,8 miljoner kronor, exklusive förändring av semesterlöneskuld.
Föregående år var motsvarande resultat 63,8 miljoner kronor.

Helårsprognosen totalt för Falköpings kommun visar ett resultat på
19,0 miljoner kronor, föregående år var prognosen 19,5 miljoner kronor.
Nämndernas prognoser visar ett underskott på 17,2 miljoner kronor jämfört
med budget (föregående år ett överskott 18,2 miljoner kronor). De största
budgetavvikelserna finns i socialnämnden som visar ett underskott på 14,8
miljoner kronor och i barn- och utbildningsnämnden som visar ett underskott
på 6,0 miljoner kronor. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds
delårsrapport samt kortfattat i den kommuntotala delårsrapporten. De
centrala posterna visar ett överskott på 9,3 miljoner kronor och finansiella
poster ett överskott på 7,6 miljoner kronor. De taxefinansierade
verksamheterna prognosticerar ett överskott på 0,1 miljoner kronor jämfört
med budget.

Falköpings kommuns investeringar prognostiseras för år 2019 till
478,1 miljoner kronor, vilket är 281,5 miljoner kronor mindre än budget på
759,6 miljoner kronor. Investeringsutfallet per augusti 2019 uppgår till
281,8 miljoner kronor.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra mål i syfte att nå till visionen om
"Det goda livet". Uppföljning av målen görs gentemot de indikatorer som
finns angivna för respektive mål. Indikatorerna anger i vilken utsträckning
som målen uppfylls.

Kommunens fyra mål är följande.

• Ett socialt hållbart Falköping

• Ett attraktivare Falköping

Justerarnas si aturer Protokollsutdraget bestyrks
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• Ett näringsliv som utvecklas

• Kvalitén inom verksamheten ska öka

Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns
angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas
uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis
bedöms måluppfyllelsen för tre av målen som god och ett mål som
godtagbart.

Befolkningen var per den sista juli uppgick till 33 220 personer, vilket är en
ökning med 65 personer sedan årsskiftet.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning är delårsrapporten per
augusti 2019 upprättad enligt gällande riktlinjer för verksamhet och
ekonomistyrning.

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden prognosticerar
underskott, 14,8 respektive 6,0 miljoner kronor. Socialnämnden har sedan
tidigare redovisat en handlingsplan kring åtgärder för att komma till rätta
med underskottet för individ- och familjeomsorgen. Denna har nu
kompletterats med ett mer detaljerat underlag. Nämnden skriver dock att de
åtgärder som vidtagits inte kommer leda till en budget i balans år 2019 och
sannolikt inte heller år 2020. Vad gäller barn- och utbildningsnämnden
skriver nämnden att prognosen är mycket osäker. Det är "tidigt på terminen"
och det är svårt att se effekten av de åtgärder som vidtagits. Nämnden skriver
att man börjat tillämpa en restriktivare hållning till både nyanställningar och
vikariat. Nämnden skriver vidare att de interkommunala kostnaderna har
stigit vilket är en av orsakerna till det befarade underskottet.

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagens regler om
god ekonomisk hushållning. I Falköpings kommuns styrdokument
"Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv" finns det definierat vad detta innebär för
Falköpings kommun.

Det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av följande resultatkrav.
Resultatet ska över tid uppgå till minst två procent av skatter och statsbidrag.
Över tid avser en tioårsperiod

Resultatet beräknat som låneskuld delat på tjugofem år.

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett
resultat för år 2019 på cirka 40 miljoner kronor. Beslutat budgeterat resultat
för 2019 är 19,2 miljoner kronor, det vill säga under det finansiella målet.
Resultatet ska dock ses över tid. I den nu framlagda delårsrapporten visar
prognosen ett resultat om 19,0 miljoner kronor det vill säga en liten
avvikelse med 0,2 miljoner kronor från budget. Det ser därmed ut som om
Falköping kommer att klara budgeterat resultat för 2019. Det är dock

Justerarnas si aturer - -
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betydligt under vad det borde vara, 40 miljoner kronor, för att klara god
ekonomisk hushållning. Vid analys av resultatet är det också oroväckande att
nämndernas prognoser ligger under budget med 17,2 miljoner kronor.
Resultatet "rättas upp" till stor del av reavinster vid försäljning av
exploateringsmark/tillgångar.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att
samtliga nämnder fortsatt ska uppmanas att vara restriktiva vid anställningar
och inköp. Detta för att möjliggöra att god ekonomisk hushållning kan
uppnås. Vidare föreslår kommunsledningsförvaltningen att med hänsyn till
kommunstyrelsens uppsiktplikt uppdra åt samtliga förvaltningar att inkomma
med en förvaltningsrapport per sista oktober med en helårsprognos för år
2019. Rapporten lämnas till kommunstyrelsen senast den 12 november 2019.
Ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen sammanställer sedan
en kommunövergripande rapport som överlämnas till kommunstyrelsen
senast den 14 november 2019.

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

Finansier ing

Samtliga nämnder anmodas vara försiktiga med anställningar och inköp så
att Falköpings kommun kan klara det finansiella målet om god ekonomisk
hushållning.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 september 2019, har utarbetats av
ekonomichef Magnus Fleischer. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet
under § 149/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder
Kommunrevisionen
Katarina Andersson, kommundirektör
Magnus Fleischer, ekonomichef
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§ 150 Dnr 2019/00238 040

Policy för finansverksamheten

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för finansverksamheten.

2 Kommunfullmäktige beslutar att policyn gäller från och med den 12
november 2019 och ersätter "Finanspolicy för Falköpings kommun" som
antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 140.

Bakgrund

Den nu gällande finanspolicyn antogs av fullmäktige den 15 december 2014.
Därefter har flera faktorer förändrats varför en ny reviderad policy har tagits
fram. Den nya policyn är anpassad efter att omvärlden, politiska beslut samt
kommunens organisation har förändrats. Policyn beaktar och styr följande.

• Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är
målsättningen att uppnå bästa möjliga finansnetto.

• Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och denna policy ska
på lång sikt kommunens och dess företags upplåning ske till så låg
kostnad som möjligt och de egna medlen placeras så att god
avkastning erhålls.

• Kommunens finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att
säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt.

• Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt
utan spekulativa inslag och så att betryggande säkerhet alltid
upprätthålls.

• Finansverksamheten ska medverka till att kapitalanskaffning och
kapital användning i kommunen och blir effektiv.

• Finansverksamheten ska ta hänsyn till hållbarhet och grön
finansiering.

• Finanspolicyn inkluderar de föreskrifter om medelsförvaltningen som
enligt 11 kap. § 4 kommunallagen avser kommunens pensionsmedel.

Förvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar
förslaget till policy för finansverksamheten. Kommunledningsförvaltningen
föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att policyn gäller från och
med den 12 november 2019 och ersätter "Finanspolicy för Falköpings
kommun" som antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 140.
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 11 september 2019, har utarbetats av
ekonomichef Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 151/2019.

Yrkanden

Erik Kyrkander (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Paragrafen skickas t i l l
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 151 Dnr 2019/00204 706

Ändring av avgifter för serveringstillstånd samt
tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag
om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta socialnämndens förslag beslutat den
4 september 2019, § 102, om revidering och tillägg till avgifter för
serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak
och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria
läkemedel.

2 Tillägget och revideringen gäller från och med den 12 november 2019
och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS
2018:07.

Bakgrund

Socialnämnden beslutade den 17 april 2019, i § 46, att föreslås
kommunfullmäktige att fastställa tillägg och revidering av KFS 2018:07
"Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen,
tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare" enligt upprättat förslag.

Förslaget från socialnämnden föranleds av en ny lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter som ersätter den tidigare tobakslagen och lagen och
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen
träder i kraft den 1 juli 2019. Den nya lagen innebär nya obligatoriska
uppgifter för kommunen vad gäller tillståndsplikt för handel med tobak.
Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får endast bedrivas av den
som har tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att
stävja den illegala handeln med tobaksprodukter.

Enligt den nya lagen är det kommunen som ska ansvara för att lämna
tillstånd för tobaksförsäljning och ansvara för tillsynen. Verksamheten får
finansieras genom tillstånds- och tillsynsavgifter. Socialnämnden har enligt
sitt reglemente hand om tillsynsverksamheten på detta område och
socialförvaltningen har ett samverkansavtal med Tillstånd i Samverkan (TiS)
som administreras av Lidköpings kommun som utför Falköpings kommuns
verksamhet på området. Mot bakgrund av lagändringen kommer
omfattningen på ansökningarna att öka och därmed Falköpings kommuns
kostnader. Nya avgifter och revidering av vissa avgifter behöver därför göras
och förslaget är framtaget utifrån TiS uppskattade bedömning av
arbetsökningen. Denna kommer att behöva ses över och följas upp framöver.
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Tillägget och revideringen innebär att namnet på KFS:en ändras till
"Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag
om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria
läkemedel" samt att avgifter läggs till i en ny paragraf 3 benämnd
tobaksärenden. Enligt förslaget fastställs taxorna till följande.

• Ansökan om försäljningstillstånd för tobak 7 200 kronor

• Ansökan om tillfålligt försäljningstillstånd 5 600 kronor

• Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 4 400 kronor

• Anmälan om förändrat försäljningstillstånd 2 000 kronor

• Tillsyn av försäljningstillstånd 6 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2019, § 94, att återremittera ärendet
till socialnämnden med motiveringen att socialförvaltningen uppgett att ny
information kan tillkomma i ärendet.

Socialnämnden behandlade därefter ärendet den 4 september 2019, § 102,
och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa tillägg och
revidering av "Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt
alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel
och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare" enligt upprättat
förslag. Det nya förslaget innebär inte några ändringar av de avgifter som
föreslagits tidigare, utan endast en förändring i uppställningen av avgifter i
taxan.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt 8 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter får en kommun ta ut
en avgift för prövningen av en ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap.
1 § enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Enligt 8 kap. 2 §
samma lag får en kommun ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver
tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 §. Kommunens rätt att ta ut
avgifternas regleras i kommunallagen.

Kommuner får enligt 2 kap. 6 § kommunallagen inte ta ut högre avgifter än
som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de
tillhandahåller.

Mot bakgrund av socialnämndens förslag föreslår kommunlednings-
förvaltningen att kommunfullmäktige antar revidering och tillägg till lag om
tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria
läkemedel. Tillägget och revideringen föreslås gälla från och med den
12 november 2019 och tas upp i ny kommunal författningssamling som
ersätter KFS 2018:07.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 september 2019, har utarbetats av
kommunjurist Sara Cronholm. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet
under § 155/2019.

Justerarnas Oqnaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 152 Dnr 2019/00252 450

Avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborg (AÖS) från och med 1 januari 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta Avfallshantering Östra Skaraborgs
förslag till avfallstaxa.

2 Taxan gäller från och med den 1 januari 2020.

3 Beslutspunkterna 1-2 gäller under förutsättning att samtliga
medlemskommuner fattar beslut i enlighet med Avfallshantering Östra
Skaraborgs förslag.

Bakgrund

Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
(AÖS) beslutade den 20 maj 2019, § 13, att föreslå kommunfullmäktige i
medlemskommunerna att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa.

Av bakgrunden till direktionens beslut framgår att efter avgörande av Högsta
förvaltningsdomstolen i december 2013 ska beslut om avfallstaxor fattas av
kommunfullmäktige. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för
solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom AÖS behövs därför
likalydande beslut av samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar.

Under AÖS:s tio första verksamhetsår skapades genom samordningsvinster
ett eget kapital som år 2010 uppgick till 50 miljoner kronor. Direktionen
beslutade att använda merparten av det egna kapitalet till att finansiera
utbyggnaden av matavfallssortering. Beslutet innebär att den högre
kostnadsnivå som en etablerad och utbyggd insamling av matavfall innebär
ska täckas genom årliga avgiftshöjningar som motsvarar en intäktsökning
om cirka 6-7 miljoner kronor. För att begränsa avgiftshöjningarna förs ett
kontinuerligt arbete med att hålla nere kostnader och effektivisera
verksamheten.

AÖS föreslår att sophämtningsavgiftema höjs med 5 procent, vilket
motsvarar cirka 6 miljoner kronor. Grundavgifter, avgifter för latrinhämtning
och tömning av enskilda avlopp lämnas oförändrade.

Som exempel kommer avgifterna att påverka de vanligaste abonnemangen
på följande sätt.

• För villahushåll höjs hämtningsavgiften för kärl 140 liter + mat med
35 kronor till 690 kronor per år.

• För villahushåll höjs hämtningsavgiften för kärl 190 liter + mat med
65 kronor till 1 060 kronor per år.

Justerarryas signaturer
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• För villahushåll höjs hämtningsavgiften för kärl 240 liter + mat med
89 kronor till 1 370 kronor per år.

• För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för kärl
370 liter 26 tömningar med 143 kronor till 2 237 kronor per år.

• För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för kärl
370 liter 52 tömningar med 306 kronor till 4 703 kronor per år.

• För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för kärl
660 liter 26 tömningar med 181 kronor till 3 188 kronor per år.

• För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för kärl
660 liter 52 tömningar med 394 kronor till 6 717 kronor per år.

• För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för
container 8 kubikmeter 26 tömningar med 1 001 kronor till 25 469
kronor per år.

• För flerbostadshus och verksamheter höjs hämtningsavgiften för
container 8 kubikmeter 52 tömningar med 2 257 kronor till 53 741
kronor per år.

Aktuell statistik från branschorganisationen Avfall Sverige visar att ett
svenskt villahushåll i genomsnitt betalar 2 133 kronor per år (2018) för den
kommunala avgiftshanteringen. Även efter förslaget till höjningar kommer
avgifterna för de vanligaste abonnemangen i AÖS att understiga medelvärdet
i Sverige. Detsamma gäller den vanligaste avgiften per lägenhet i
flerbostadshus. Den kommer att uppgå till 819 kronor per lägenhet och år i
AÖS jämfört med 1 333 kronor per lägenhet och år i medel i Sverige.

Förvaltn ingens bedömning

Kommuner har rätt att meddela föreskrifter om avgifter om att avgift ska
betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall
enligt 27 kapitlet /1 6 §§ miljöbalken. Enligt ett rättsfall från Högsta
förvaltningsdomstolen, HFD 2013 ref 80, har en kommun inte rätt att
delegera föreskriftsrätt till kommunalförbund.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det
framtagna förslaget till avfallstaxa. Taxan ska gälla från och med den 1
januari 2020. Beslutspunkterna 1-2 föreslås gälla under förutsättning att
samtliga medlemskommuner fattar samma beslut.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 augusti 2019, har utarbetats av kommunjurist
Sara Cronholm.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 156/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
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§ 153 Dnr 2019/00314 406

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område
(solarier)

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborgs förslag till ändring av taxa för tillsyn
inom strålskyddslagens område.

2 Ändringen gäller från och med den 1 januari 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2019:03.

Bakgrund

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 19 juni 2019,
§ 7, att föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att anta
reviderad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område för
kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg. Taxan föreslås gälla
från den 1 januari 2020 och ersätter tidigare taxa för tillsyn inom
strålskyddslagens område.

Syftet med ändringen i taxan för tillsyn inom strålskyddslagens område är att
anpassa taxan till ändringar i lagstiftning. Miljönämndens tillsynsansvar för
radon i bostäder eller lokaler har flyttats från miljöbalken till
strålskyddsförordningen. Ändringen innebär varken en höjning eller
sänkning av avgiftsnivåerna.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt 8 kap. 2 § strålskyddsförordningen ska tillsyn över att
strålskyddslagen, dess förordning och föreskrifter följs utövas av den
kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i fråga
om verksamheter med kosmetiska solarier inom kommunen och i fråga om
radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom
kommunen. Av 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen framgår att en kommun
får meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala
nämnden utövar.

Mot bakgrund av förslaget från kommunalförbundet Miljösamverkan östra
Skaraborg föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige
antar förslaget till ändring av taxa. Ändringen föreslås gälla från och med
den 1 januari 2020 och tas upp i ny kommunal författningssamling som
ersätter KFS 2019:03.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 augusti 2019, har utarbetats av kommunjurist
Sara Cronholm.
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 158/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg

Justerar s signaturer , , Protokollsutdraget bestyrks
/

, / 6":-
.



IFMLKÖITI2
Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(35)
Sammantradesdatum

2019-10-28

§ 154 Dnr 2019/00315 003

Arkivreglemente för kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborg

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborgs förslag till upprättat arkivreglemente att
gälla från och med den 1 januari 2020.

Bakgrund

Inom kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg finns fem
medlemskommuner som delar miljöförvaltning. Dess syfte är att utöva
tillsyn över livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskydd.

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg har den 19 juni 2019, § 8,
beslutat att föreslå kommunfullmäktige i kommunalförbundets
medlemskommuner att anta ett nytt arkivreglemente för
kommunalförbundet. Det nya arkivreglementet ska gälla från den 1 januari
2020 och ersätta det tidigare reglementet.

Den kommunala arkivvården regleras i arkivlagen (SFS 1990:782) och
arkivförordningen (SFS 1991:446). Enligt 16 § arkivlagen får
kommunfullmäktige besluta om föreskrifter om arkivvården. Därför behöver
kommunalförbundets samtliga medlemskommuners fullmäktige besluta om
arkivreglementet.

Det nya reglementet innehåller färre citat från arkivlagen och färre praktiska
detaljer än det tidigare. Frågor om vem inom kommunalförbundet som ska
vara arkivansvarig eller arkivredogörare kan regleras på annat sätt.
Reglementet behöver inte heller beskriva vilka faror en arkivlokal ska
skydda handlingar från.

De stora skillnaderna mellan de båda arkivreglementen är att det nya
arkivreglementet har kortats ner på flera områden och har formulerats om.
Rubriken "Ikraftträdande" finns inte med i det nya reglementet. Under
punkt 9 i det nya arkivreglementet har man även valt att betona Riksarkivets
föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav som har utfärdats för statliga
myndigheter vilket tillämpas i kommunalförbundets arkivvård.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar
kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs förslag till upprättat
arkivreglemente att gälla från och med den 1 januari 2020.

Justerarna sidnaturer Protokollsutdraget bestyrks,
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 30 juli 2019, har utarbetats av e -arkivarie Emil
Sydhagen.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 157/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Miljösamverkan östra Skaraborg
Emil Sydhagen, e -arkivarie
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§ 155 Dnr 2019/00095 104

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2018 och
utbetalning för år 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisning av partistödet för
år 2018 läggs till handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beslutar att partistödet för år 2020 betalas ut till
samtliga partier som är representerade i Falköpings kommun enligt
reglerna för kommunalt partistöd.

Bakgrund

I kommunallagen (2017:725) finns grundläggande bestämmelser om
kommunalt partistöd. Kommunfullmäktige antog den 26 oktober 2015,
§ 122, regler för kommunalt partistöd som började gälla från och med den 1
januari 2016.

Det lokala partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas ställning i
den kommunala demokratin. Partistödet utgår till politiska partier som är
representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har
fått mandat i kommunfullmäktige, för vilket en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap. vallagen (2015:837). Partistöd får bara ges till ett parti som är
en juridisk person. Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd.

Partistödet består av två delar, ett grundstöd som uppgår till 40 000 kronor
per samt ett mandatstöd som uppgår till 15 176 kronor per mandat och år.

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilket en vald
ledamot är fastställd enlig 14 kap. vallagen (2015:837). Om ett mandat i
fullmäktige blir vakant upphör mandatstödet som är kopplat till det mandatet
vid kommande fördelning av partistöd.

Partistödet ska årligen redovisas skriftligt på en särskilt blankett.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari -31 december. En av mottagaren
utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av
hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas
redovisningen. Redovisningen och granskningsrapporten ska lämnas in
senast den 30 juni året efter stödet betalats ut.

Partistödet betalas ut årligen i förskott efter beslut av kommunfullmäktige.
Efter att kommunfullmäktige beslutat vilka partier som ska få partistöd för
kommande år, betalas stödet ut i två lika stora delar i januari och juli månad.

Enligt 4 kap. 31 § kommunallagen (2017:725) får kommunfullmäktige
besluta om att partistöd inte betalas ut till ett parti som inte lämnar
redovisning och granskningsrapport senast 30 juni året efter perioden

Justerarnas "naturer --7" - Protokollsutdraget bestyrks
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redovisningen anser. Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2015,
§ 122, att anta regler för kommunalt partistöd (KFS 2015:08) där § 6
beskriver att om redovisning och granskningsrapport inte lämnats in i tid så
utgår inget partistöd till partiet nästkommande år.

I propositionen Vital kommunal demokrati (2013/14:5, s. 96) beskrivs att
redovisningens innehåll inte ska läggas till grund för något ställningstagande
från fullmäktiges sida, utan att fullmäktiges roll är att ta emot och hålla
redovisningen tillgänglig för den som vill ta del av den.

Kommunledningsförvaltn ingens bedömning

De av kommunfullmäktige beslutade reglerna för kommunalt partistöd
började gälla den 1 januari 2016. Enligt reglerna ska partistödet årligen
regleras skriftligt på en särskild blankett som ska lämnas in senast den
30 juni året efter att stödet har betalts ut.
Handlingar angående användningen av 2018 års partistöd har lämnats av
följande partier.

• Centerpartiet, 4 mars 2019

• Miljöpartiet, 25 mars 2019

• Sverigedemokraterna, 3 april 2019

• Liberalerna, 5 juni 2019

• Kristdemokraterna, 18 juni 2019

• Socialdemokraterna, 25 juni 2019

• Vänsterpartiet, 28 juni 2019

• Moderaterna, 28 juni 2019
Med hänvisning till proposition 2013/14:5 föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att inkomna redovisningar och granskningsrapporter
läggs till handlingarna utan vidare ställningstagande.

Kommunledningsförvaltningen lämnar inte förslag till vilka partier som ska
erhålla partistöd för år 2020.

Finansier ing

Partistöd betalas ut i januari samt i juli 2020 från kommunstyrelsens
kommunfullmäktigebudget. (Politik).

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 september 2019, har utarbetats av ekonom
Susanne Beijbom. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under §
161/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga partier i kommunfullmäktige
Susanne Beijbom, ekonom
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§ 156 Dnr 2019/00432 101

Redovisning av obesvarade motioner oktober 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av obesvarade motioner
läggs till handlingarna.

Bakgrund

Av 5 kapitlet 35 § i kommunallagen framgår följande. "En motion eller ett
medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad
som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma
tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från
vidare handläggning."

Av sista stycket i 31 § i kommunfullmäktiges arbetsordning, KFS 2015:19,
står det att om det finns motioner som inte har beretts färdigt inom ett år ska
de redovisas av kommunstyrelsen på kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och i oktober.

Förvaltn ingens bedömning

Vid avstämningen inför redovisningen till kommunfullmäktiges samman-
träde i oktober 2019 finns inga motioner som har överskridit beredningstiden
på ett år.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att redovisningen av obesvarade
motioner läggs till handlingarna.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 23 september, har utarbetats av
kommunsekreterare Kajsa Björck.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 163/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Sebastian Helin, kommunsekreterare
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§ 157 Dnr 2019/00474 023

Entledigande av Emelie Brännmark (M) från uppdraget
som ledamot i kompetens och arbetslivsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Emelie Brännmark (M) från uppdraget
som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 12
november 2019.

2 Kommunfullmäktige beslutar att välja Dag Högrell (L) till ledamot i
kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 12 november 2019.

3 Kommunfullmäktige beslutar att välja Emelie Brännmark (M) till
ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 12
november 2019.

Bakgrund

Emelie Brännmark (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
kompetens- och arbetslivsnämnden.

Yrkanden

Annika Carp (L) yrkar att välja Dag Högrell (L) till ledamot i kompetens-
och arbetslivsnämnden.

Pema Malmgren (M) yrkar att välja Emelie Brännmark (M) till ersättare i
kompetens- och arbetslivsnämnden.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition enligt ett yrkande från Annika Carp (L) och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Annika Carps (L) yrkande.

Ordförande ställer proposition enligt ett yrkande från Pema Malmgren (M)
och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Pema Malmgrens (M)
yrkande.

Paragrafen skickas t i l l
De valda
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör
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§ 158 Dnr 2019/00476 023

Entledigande av Ingrid A Jansson (M) från uppdraget
som ledamot i nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborg

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Ingrid A Jansson (M) från uppdraget som
ledamot i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg från och med
den 12 november 2019.

2 Kommunfullmäktige väljer Theres Björkehög (L) till ledamot i nämnden
för samhällsskydd mellersta Skaraborg från och med den 12 november
2019.

3 Kommunfullmäktige väljer Björn Perneborn (L) till ersättare i nämnden
för samhällsskydd mellersta Skaraborg från och med den 12 november
2019.

Bakgrund

Ingrid A Jarlsson (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Yrkanden

Annika Carp (L) yrkar att välja Theres Björkehag (L) till ledamot och Björn
Perneborn (L) till ersättare i nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborg.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition enligt ett yrkande från Annika Carp (L) och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Annika Carps (L) yrkande.

Paragrafen skickas t i l l
De valda
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör
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