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§ 1 Dnr 2019/00521 800

Motion från Henric Hagberg (S) och Kelesh Hussein (S)
om att införa pluspolarkort i Falköpings kommun.

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige remitterar motionen om att införa pluspolarekort i
Falköpings kommun till kommunstyrelsen för yttrande.

Bakgrund

Henne Hagbergs (S) och Kelesh Hussein (S) har väckt en motion om att
införa pluspolarekort i Falköpings kommun. Av motionen framgår följande.

"Pluspolarkortet är något individer med funktionsnedsättningar kan ansöka
om från kommunen och kortet ger då individen möjlighet att ta med en
kompis som får gratis inträde till kommunens verksamheter och olika typer
av arrangemang. Pluspolarkort är något flera har kommuner har infört. Bland
de kommuner som infört pluspolarkort finner vi Lidköping, samtliga
kommuner i region Jönköping och många fler.

Vi socialdemokrater vill att kommunen ska arbeta efter FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikel 30 i konventionen
betonar att alla ska ha möjlighet att delta i och ta del av idrott, kultur och
rekreation.

I Falköpings kommun får ledsagare idag följa med in gratis. Pluspolarkortet
ger dock personen med funktionsnedsättningar möjlighet att ta med en vän,
ett syskon eller en granne med sig in gratis istället.

I Falköpings kommun erbjuds ett brett utbud av kultur- & fritidsaktiviteter.
Vi vill förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar
att få bättre möjligheter att ta del av dessa.

Vi vet också att detta är efterfrågat då frågan tidigare har lyfts i rådet för
funktionshinderfi-ågor.

Vi yrkar därför på:

- att kultur- & fritidsförvaltningen ska få i uppdrag att utreda
möjligheterna för Falköpings kommun att införa ett pluspolarkort i
kommunen."

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas stg-haturer

,y-
Protokollsutdraget bestyrks
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§ 2 Dnr 2020/00037 101

Motion från Ingvor Bergman (S) om kompletterande
utbildning för barnskötare och elevassistenter

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige remitterar motionen om kompletterande utbildning för
barnskötare och elevassistenter till kommunstyrelsen för yttrande.

Bakgrund

Ingvor Bergman (S) har väckt en motion om kompletterande utbildning för
barnskötare och elevassistenter. Av motionen framgår följande.

"Förskolans verksamhet kommer under de närmsta åren att fortsätta ha stora
rekryteringsbehov inom sin verksamhet. Under de senaste åren har
kommunen diskuterat utmaningar i rekryteringar inom skolan samt hur vi
som kommun skall skapa förutsättningar att både kompetensutveckla
befintlig personal men också locka ny personal till olika skolformer. Behovet
av personal med specialkompetenser behövs också i allt högre grad att möta
barn och ungdomar med funktionsvariationer. Antalet barn med
Neuropsykiatriska funktionshinder NPF diagnoser har under de senaste åren
ökat och behovet av personal med kunskaper inom NPF har i takt med
tidigare diagnostiseringar kraftigt ökat. Att tidigt upptäcka barn med
Neuropsykiatriska symtom (NPF) och ge dessa barn pedagogiskt stöd så
tidigt är viktigt för fortsatt utveckling. Vi socialdemokrater yrkar på: - att
Kompetens och arbetslivsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på en
kompletterande utbildning för barnskötare/elevassistenter inom det
Neuropsykiatriska området - att denna utbildning skall kunna erbjudas både
befintlig personal men också vara en del i den befintliga
barnskötarutbildningen."

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrksd t/0-7.1---
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§ 3 Dnr 2020/00026 200

Fråga från Fredy Neiiman (S) till byggnadsnämndens
ordförande Dan Hovskär (KD) om det kommer att
byggas både bostadsrätter och hyresrätter på
Prästgårdsgärde
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Fredy Neiiman (S) följande
fråga till byggnadsnämndens ordförande Dan Hovskär (KD).

Fråga

"Byggnation pågår sen en tid tillbaka på Prästgårdsgärde men det förefaller
vara viss oklarhet om det kommer att byggas även hyresrätter på området.
Kommer du som byggnadsnämndens ordförande att arbeta för att området
kommer att omfatta blandad bebyggelse i form av både bostadsrätter och
hyresrätter."

Fredy Neiiman (S)

Svar

"Tack för frågan Fredy.

Det var kommunfullmäktige som på sitt möte den 25 nov 2019 godkände
förlängning av markanvisningsavtal med OBOS Projektutveckling AB för
kvarteret Prästgårdsgärde, del av Gamla Stan 2:26.

OBOS Mark AB har genomfört byggnation av 26 stycken bostadsrätter i
radhus inom etapp 1, i enligt med köpeavtalet samt anlagt den gemensamma
parkeringen väster om området. OBOS fortsätter utbyggnaden av etapp 1
med ytterligare 12 stycken bostadsrättslägenheter (efter tävlingsförslaget).
Enligt tidningsuppgifter har man sålt bra och kommer börja bygga dessa
under våren.

OBOS plan är att fortsätta utvecklingen av Prästgårdsgärde och har därför
fått en förlängning av markanvisningen för etapp 2 och 3. OBOS har
genomfört projektet enligt avsikterna i nuvarande markanvisningsavtal och
vi bedömer att de har möjlighet att fortsätta arbetet med att utveckla området
i enlighet med kommunens vilja.

Villkoren för förlängning av markanvisningsavtalet är samma som i det
första markavvisningsavtalet, där det finns både bostadsrätter och hyresrätter
med. Än så länge grundas markanvisningsavtal på tävlingsförslaget. Blir det
någon avvikelse får KS formellt godkänna det i ett köpeavtal.

Eftersom du ställer frågan till mig som ordförande i byggnadsnämnden, som
är en myndighets nämnd. Har jag i den rollen som ordförande ingen
möjlighet att påverka upplåtelseform av kommande lägenheter.

Justerarnas sjgsfurer

/ /1.'7-

' --n--

1

Protokollsutdraget bestyrks

,____,--------
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Men tittar man på OBOS hemsida står det så här:

"Nyproduktion av hyresrätter på Prästgårdsgärde. På etapp 3 på
Prästgårdsgärde, i Falköping bygger OBOS hyresrättslägenheter i
flerbostadshus.

Här bor du i ett trivsamt område vars utformning präglas av ett fokus på
hållbarhet och härliga utemiljöer. Välkommen med din intresseanmälan!

Vi planerar för fullt!

Ett bostadsprojekt som detta kräver goda förberedelser, omfattande underlag
och framförallt ordentlig planering! Arkitekten ritar, vi projekterar och
försäljningen planeras. Allt in i minsta detalj!"

Så enligt med deras egen hemsida planerar OBOS för hyresrättslägenheter i
flerbostadshus på nya bostadsområdet på Prästgårdsgärde i Falköping."

Dan Hovskär

Ordförande Byggnadsnämnden

Fredy Neiman (S) yttrar sig.

Paragrafen skickas t i l l
Fredy Neiman (S)

Justerarnasitgnaturer

. l e

47,17-2.---- P rotokollsutdraget bestyrks
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§ 4 Dnr 2020/00019 101

Korrigering av kommunfullmäktiges protokoll 25
november 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige godkänner föreslagna korrigeringar gällande
kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25.

Bakgrund

I kommunfullmäktiges protokoll från den 25 november 2019 saknas
noteringen om att Frank Wurm (SD) tjänstgjorde under § 162/2019 eftersom
Jonas Larsson (SD) förklarat sig jävig. I kommunfullmäktiges protokoll
under § 165/2019 är rubriken missvisande eftersom avtalet i
beslutspunkterna rör Sel Hällkistan AB och inte Selfors Consulting AB.
Vidare är kommunstyrelsen felaktigt angiven i beslutet, när beslutet togs av
kommunfullmäktige. Föreslagna ändringar visas kursiverat.

Paragrafen skickas t i l l
Sebastian Helin, kommunsekreterare

Justerarnas sigriaturer • Protokollsutdraget bestyrks

—
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§ 165 Dnr 2019/00445 253

Försäl jning av del av Gamla Stan 2:26 t i l l Sel Häl lk istan
A B

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige godkänner förslag till köpeavtal med Sel Hällkistan
AB om försäljning av del av fastigheten Gamla Stan 2:26 för en
köpeskilling om 3 886 480 kronor.

2 Kommunfullmäktige delegerar rätten att flytta fram tillträdesdatum enligt
köpeavtalet som längst till 2020-10-31 till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Falköpings kommun har i samarbete med Buffin Real Estate Sweden AB
tagit fram en ny detaljplan, Gamla Stan 2:26 (KV. Megaliten m.fl.), för att
möjliggöra etablering av en Biltemabutik samt ytterligare ett område avsett
för handel med skrymmande varor, livsmedel, drivmedel och restaurang.
Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Falköpings kommun den 27
november 2017, § 137, och beslutet vann laga kraft den 19 december 2017.
Beslut om iordning-ställande av området togs av kommunstyrelsen i
Falköpings kommun den 10 januari 2018, § 13, och arbetet med
iordningställandet är inne i slutskedet. Fullmäktige i Falköpings kommun
beslutade den 25 juni 2018 § 109 att teckna ett markanvisningsavtal med
Selfors Consulting AB för att möjliggöra etablering av lokaler avsedda för
sällanköpshandel med gemensam lösning för parkering. Arbetet med
etablering av området är inne i en fas där köp av fastigheten aktualiseras.

Förvaltn ingens bedömning

Falköpings kommun har tecknat ett markanvisningsavtal med Selfors
Consulting AB som arbetar med utveckling av handelsområden. Syftet med
avtalet är att ge Selfors Consulting AB möjlighet att utveckla ett område med
lokaler för sällanköpshandel i enlighet med syftet i detaljplan och Falköpings
kommuns handelsstrategi. Arbetet med att utforma området pågår och är i ett
skede där köpeavtal behöver tecknas med kommunen för att exploatören ska
kunna teckna hyresavtal med de aktörer som vill etablera sig inom området.

Ett förslag till köpeavtal har upprättats (se bilaga). Avtalet omfattar ett
område om 48 581 kvadratmeter (se figur 1) som säljs för en köpeskilling
om 3 886 480 kronor vilken har bestämts utifrån gällande taxaom 80 kronor
per kvadratmeter för mark i A-läge. Köparen erlägger även ersättning om 8
kronor per kvadratmeter exklusive moms för exploateringskostnader
bestående i flytt av stenmurar och stenrösen inom området. Köparen står för
kostnader i samband med lantmäteriförrättning. Tillträde sker en vecka efter
det att beslut om att godkänna detta avtal fattats av kommunfullmäktige i

Justerar,signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Falköpings kommun, att fastighetsbildning medgivits, att dessa beslut har
vunnit laga kraft och att markens beskaffenhet har godkänts av köparen,
dock senast den 30 april 2020. Köparen ska, vid vite om 50 procent av
köpeskillingen, inom 18 månader från tillträdet ha anlagt grunden för en
byggnad om minst 3 000 kvadratmeter. För övriga villkor hänvisas till
köpeavtalet.

Figur 1- Avtalsområde

Mot bakgrund av tidigare fattade beslut samt de ovan anförda föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna förslag till köpeavtal med Sel Hällkistan
AB om försäljning av del av fastigheten Gamla Stan 2:26 för en köpeskilling
om 3 886 480 kronor samt att delegera rätten att flytta fram tillträdesdatum
enligt köpeavtalet som längst till 31 oktober 2020, till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 191/2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 9 oktober 2019, har utarbetats av mark- och
exploateringsansvarig.

Yrkanden

Adam Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

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

Paragrafen sk ickas t i l l
Erna Pezic, stadsbyggnadschef
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig
Magnus Sundén, Näringslivschef
Susanne Beijbom, ekonom
Fredrik Johansson, park- och gatuchef
Stig Säll, VA -chef

Justerarna7gnaturer

4k--)

Protokollsutdraget bestyrks

.-----
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Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Ovriga nårvarande

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Kommunfullmäktiges sessionssal. Stadshuset. klockan 09:00-18:05
Noumering klockan 10:10-10:25,12:15-13:45,1522-15:55

Patrik Björck (S), Ordförande
Michael Kristiansson (KID), 1:e vice
ordförande
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordförande
Marie Post (S) tjänstg. ers.
Karda Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Johanna Johansson (SD)
ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KO)
Christopher MUnch (SD)
Pema Malmgren (M) tjänstg. ers.
Niclas Fallström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Larsson (S)
Jonas Larsson (SO), av § 162
Frank t4'urm (SD), Onstg. era § 162
Niclas Hillestrand (S)
Johan Eriksson (M), tjänstg. ers.
Angela Joetsson (KD), tjänstg. ers
Johanna Svensson (S)
Annika Gam (L)
Hans Johansson (C)
Tommy Almgren (SD), jäv § 162
Mani Ovist (SD), tjänstg. ers. § 162
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S). gg 155-175, kl 0500-15:25
Roland Wanner (MP), tjänstg. ers.

Ingvor Amollisson (Sj tjänstg. ers § 162.5:
12:15-15:05
Inga-Lill Bergsten (S), tjänstg. ers. §162
Hassan Hussein (S), §§ 159-175, lämnade kl
12:15
Monica Janzon (S)
Matti Ovist (SD), tjänstg. ers. § 162
Frank VVurm (SD), tjänstg. ers § 162
Arild Svensgam (SD). §§ 159-166, kl 09:00-
10:10. §§ 159-166 10:30-11:30, § 176
11:30-1520.

Thomas Svensson (S)
VanjaWallemyr (Cl
Marita Ljus (SD)
Morgan Billman (M)
Corry Thuresson (S) tjänstg. ers.
Emil Estebanez (V)
Debora Josefsson (KD)
Helene Svensson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Ingrid A. Jansson (M)
Kovan .Akrawi (S), tjänstg. ers.
Hanna Nord (S)
Milada Wurm (SD)
Rune Lennartsson (C), tjänstg. ers.
Alex Bergström (S), gg 155-175,kl 05.00-12: Is
Gerhard Karlsson (513)
Anna Bella Nordh Fa(ilqvist (S)
Elias Assio (M)
Mana Jorn (L), tjänstg. ers.
Elisabeth Klang (V)
Fredy NeOman IS). jäv § 162
Zahra Igal (C)
Per Magnusson (SD)
Britt-Marie Aronsson (Kl)), tjanstg. ers.
Lisbeth Ek (S)

Inge Persson (M)
Caroline Lundberg (Ml, jäv § 162
Rune Lennartsson (C)
lowan Hedendahl (V)
Dag Högrell (L), g 176,kl 11:55-181)5
Anders Blom (MP)

Sebastian Helin, kommunsekreterare
Eva Dahlgren (C), barn- och utbildningsnamndens ordf.
Göran Gynnemo (KD), kultur- och fritidsnämndens ordf.

Sonja Eriksson (SD) och Elias Assio (M)

Sebastian Habil

Patrik Björck

Sonja Eriksson Elias Asea

Paragrafer §§ 159-176

Organ

Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslaget ar uppsatt

Förvaringsplats for protokollet

Underskrift

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är ius:erat Justeringen har tillkannagvhs genom anslag

Kernmunfullmåktge

2310-t 1-25

2319-11-29

kornmunledningsförvaliningen

Sebastian Helin

Justerarnas aturer
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§ 5 Dnr 2019/00439 810

Besvarande av 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

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig
till förmån för Marita Ljus (SD) yrkande om att bifalla motionen.

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. I motionen yrkar man att Falköpings kommun utreder vad det
skulle kosta att driva varmvattenbassängen i egen regi och att Falköpings
kommun tar över verksamheten och på så sätt minskar psykisk och fysisk
ohälsa i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019, § 97, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade
den 9 oktober 2019, § 167, att motionen skulle behandlas av
kommunstyrelsens arbetsutskott.

I en tidigare motion om varmvattenbassängen på sjukhuset i Falköping
yrkade Liberalerna att Falköpings kommun ska verka för fortsatt tillgång till
varmvattenbassängen på sjukhuset i Falköping, antingen genom att
kommunen själv tar över driften eller i någon annan form. I
kommunfullmäktiges beslut framfördes att förtroendevalda från Falköpings
kommun vid olika tillfällen har lyft frågan om fortsatt tillgång till
varmvattenbassäng på sjukhuset i olika mötesforum, bland annat inom
Västra Götalandsregionen. Frågan har även diskuterats i kommunens råd för
funktionshinderfi-ågor. Det konstaterades också att Falköpings kommun inte
har någon beslutanderätt i frågan då det är Västra Götalandsregionen som
har ansvaret. Motionen avslogs.

Från 1 januari 2019 är avtalet mellan Närhälsan rehab och Västfastigheter
om bassängverksamhet vid sjukhuset i Falköping uppsagd. I och med detta
stängdes varmvattenbassängen på sjukhuset.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i november 2018 att ge
ansvarig tjänsteman i uppdrag att undersöka förutsättningarna inklusive
kostnaden att hyra och svara för drift av bassängen på sjukhuset i Falköping.
I december samma år gjordes återrapporteringen till nämnden där

Justerarnas signaturer

K t41.-/0V
Protokollsutdraget bestyrks
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utredningen visade på att nyttjandegraden av bassängen uppgår till cirka 12-
20 timmar per vecka. Kostnaden för hyra, att samordna, ansvara för säkerhet,
samt lokalvård uppgår till cirka 465 000 kronor per år.

Förvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det inte är kommunens
ansvar att driva en varmvattenbassäng på sjukhuset i Falköping och att det
heller inte finns någon möjlighet för kommunen att finansiera en sådan
verksamhet. Av den anledningen föreslås kommunfullmäktige avslå
motionen.

Tjänsteutlåtandet daterat den 14 november 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 136/2019.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 3/2020.

Yrkanden

Adam Johansson (M) och Anna -Brita Fransson (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Marita Ljus (SD) yrkar bifall till motionen.

Yttranden

Vanja Wallemyr (C).

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive
Marita Ljus (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns.

"Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer
Marita Ljus (SD) yrkande om att bifalla motionen röstar nej."

Vid omröstningen avges 42 ja -röster och 9 nej -röster.

Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omr östningslista § 5

Ledamöter J a Nej Avstår

KD 1: e vice ordf. Michael Kristiansson X

M 2:e vice ordf. Anders Winlöf X

Protokollsutdraget bestyrks
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Omröstningslista § 5

Ledamöter Ja Nej Avstår

S Marie Post X

C Rune Lennartsson X

M Adam Johansson X

SD Johanna Johansson X

S Ingyor Bergman X

KD Dan Hovskär X

SD Christopher Miinch X

M Ed Kahrs X

C Ni clas Fäll ström X

V Erik Kyrkander X

S Susanne Larsson X

SD Jonas Larsson X

S Niclas Hillestrand X

M Christina Jormeus X

KD Gary Linneusson 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 Camilla Funke 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

Justerarnas si naturer Protokollsutdraget bestyrks
ciä7,2____
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Omröstningsllista § 5

Ledamöter J a Nej Avstår

S Helffie Svensson X

SD Sonja Eriksson X

C Göte Andersson X

M Pema Malmgren X

S Henric Hagberg 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

L Anna -Brita Fransson X

V Elisabeth Klang X

S Fredy Neiman X

C Zahra Igal X

SD Matti Qvist X

KD Maria Bruckshaw X

S Lisbeth Ek X

S Ordförande Patrik Björck X

Summa 42 9

Paragrafen skickas t i l l
Motionärerna

Justerarnas sign,atUrer 7 /

X - -
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§ 6 Dnr 2019/00307 600

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att
införa slöjförbud i för- och grundskola

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservat ion

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig
till förmån för Milada Wunns (SD) yrkande om att bifalla motionen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2019, § 58, att remittera Milada
Wurms (SD) motion om att införa slöjförbud i för- och grundskolan. Av
motionen framgår att Sverigedemokraterna yrkar att: "Falköpings kommun
inför slöjförbud i för- och grundskolor som skall gälla både skolpersonal och
elever."

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2019, § 155, att remittera
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 22 oktober 2019, § 106, att
föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen.

Av bakgrunden till barn- och utbildningsnämndens beslut framgår att barn-
och utbildningsnämndens utgångspunkt är att klädsel i normalfallet är något
som varje individ själv beslutar om. I de fall klädseln utgör ett hinder mot att
undervisning och arman skolverksamhet kan genomföras, till exempel
genom att försvåra kontakten och samspelet mellan lärare och elev eller
medföra risker vid laborationer och dylikt, finns en möjlighet att i enskilda
fall förbjuda en viss klädsel. Ett generellt förbud mot att bära slöja är inte
möjligt. En skolhuvudman ska visa respekt mot enskilda elevers val av
klädsel och liknande, särskilt när det gäller religiöst betingade uttryck.
Religionsfriheten, och därmed rätten att bära religiös klädsel, är skyddad
genom regeringsformen, europakonventionen och diskrimineringslagen.

Förvaltn ingens bedömning

Skolverket tog år 2012 fram en juridisk vägledning kring elever med
heltäckande slöja i skolan som fortfarande är aktuell. Av vägledningen
framkommer det som barn- och utbildningsnämnden anfört i sitt yttrande.

Slöja, hijab eller exempelvis niquab och burka är religiös klädsel.
Religionsfriheten, och därmed rätten att bära religiöst klädsel, är skyddad
genom regeringsformen, europakonventionen och diskrimineringslagen.
Dessa lagstiftningar gäller både gentemot elever och anställda. När det gäller

Justerarna p,signaturer
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specifikt anställda har EU-domstolen (Mål C-157/15 meddelad i mars 2017)
prövat frågan om en arbetsgivare kan införa ett generellt förbud mot att bära
slöja på en arbetsplats. Domstolen kom fram till att privata arbetsgivare i
vissa fall kan ställa upp ett generellt förbud mot att bära religiösa, filosofiska
och politiska symboler eftersom den europeiska stadgan skyddar
näringsfriheten och att religionsfriheten i viss mån kan begränsas till förmån
för näringsfriheten. Detta gäller dock inte för en kommunal skolhuvudman
eftersom dessa inte omfattas av näringsfrihet. Något generellt förbud mot att
bära slöja som elev eller anställd inom skolan kan därför inte ställas upp.
Däremot kan det vara så att en bedömning måste göras i det individuella
fallet om, så som barn- och utbildningsnämnden påpekar, klädseln utgör ett
hinder mot att undervisning och annan skolverksamhet kan genomföras.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 26 november 2019, har utarbetats av
kommunjurist Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 137/2019.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 4/2020.

Yrkanden

Milada Wurm (SD) yrkar bifall till motionen.

Lovisa Wennerholm (C), Annika Carp (L) och Dan Hovskär (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Yttranden

Adam Johansson (M),

Vanja Wallemyr (C).

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive
Milada Wurms (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns.

"Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer
Milada Wurms (SD) yrkande om att bifalla motionen röstar nej."

Vid omröstningen avges 42 ja -röster och 9 nej -röster.

Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Justerarnas si fiaturer
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Omröstningslista § 6

Ledamöter Ja Nej Avstår

KD 1: e vice ordf. Michael Kristiansson X

M 2:e vice ordf. Anders Winlöf X

S Marie Post X

C Rune Lennartsson X

M Adam Johansson X

SD Johanna Johansson X

S Ingvor Bergman X

KD Dan Hovskär X

SD Christopher Miinch X

M Ed Kahrs X

C Niclas Fällström X

V Erik Kyrkander X

S Susanne Larsson X

SD Jonas Larsson X

S Niclas Hillestrand X

M Christina Jormåls X

KD Gary Linn&isson X

S Johanna Svensson X

L Annika Carp X

C Hans Johansson X

SD Tommy Almgren X

M Sture Olsson X

S Roger Lundberg X

MP Camilla Funke X

S Thomas Svensson X

C Wanja Wallemyr X

SD Marita Ljus X

M Morgan Billman X

S Kelesh Hussein X

Justerarnas.s-§naturer \
, - Protokollsutdraget bestyrks
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Omr östningslista § 6

Ledamöter J a Nej Avstår

V Emil Estebanez X

KD Debora Josefsson X

S Helene Svensson X

SD Sonja Eriksson X

C Göte Andersson X

M Pema Malmgren X

S Henne Hagberg 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

L Anna -Brita Fransson X

V Elisabeth Klang X

S Fredy Neiman X

C Zahra Igal X

SD Matti Ovist X

Kl) Maria Bruckshaw X

S Lisbeth Ek X

S Ordförande Patrik Björck X

Summa 42 9

Paragrafen skickas t i l l
Motionären

Justeragat'signaturer
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§ 7 Dnr 2019/00440 042

Delårsrapport för Samordningsförbundet Östra
Skaraborg per 31 augusti 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Östra Skaraborgs
delårsrapport per den 31 augusti 2019.

Bakgrund

Samordningsförbundet Östra Skaraborg utgörs av kommunerna Falköping,
Tidaholm, Hjo, Karlsborg, Tibro och Skövde. Övriga parter är Västra
Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet
bildades 2015 efter sammanslagning av samordningsförbunden
Skövde/HjoTiBorg och Falköping/Tidaholm. Förbundet har sin
utgångspunkt i lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet. Genom samordningsförbundet ska parterna samverka
för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som
är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg har den 1 oktober
2019, § 6.3 beslutat att godkänna delårsrapport 2019.

I underlaget framgår en avvikelse på plus 676 000 kronor, vilket främst beror
på att ingen processtödjare har anställts utan i stället köps tjänster av AME
Tibro.

Förvaltn ingens bedömning

Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
Samordningsförbundet Östra Skaraborg delårsrapport per den 31 augusti
2019.

Tjänsteutlåtandet daterat den 14 november 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 139/2019.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 6/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Justerarnas sjgr1aturer
,
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§ 8 Dnr 2019/00538 042

Delårsrapport för kommunalförbundet
Skaraborgsvatten per 30 juni 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för kommunalförbundet
Skaraborgsvatten per den 30 juni år 2019.

Bakgrund

Kommunalförbundet har översänt sin delårsrapport per 30 juni år 2019 för
behandling i medlemskommunerna.

Direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten beslutade den 28
augusti 2019 § 14, att fastställa delårsrapporten per den 30 juni.

Skaraborgsvatten, tidigare Skaraborgs vattenverksförbund, bildades 1955 av
Skövde, Skara och Falköpings kommuner med uppgift att lösa
medlemskommunernas vattenförsörjning. Den nu gällande
förbundsordningen som reglerar verksamheten antogs av
medlemskommunerna under 2018.

Delårets resultat är 5 835 tkr. Det budgeterade resultatet är 6 354 tkr.
Anledningen att resultatet är sämre än budget beror på att verksamhetens
kostnader har ökat på grund av personalkostnaderna och kostnaderna för
drift och underhåll. När det gäller personalkostnaderna beror ökningen på att
antalet anställda år 2019 är sju personer jämfört med sex personer år 2018,
vilket även har påverkat semesterlöneskulden.

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt med reservation
för avvikelsrna att någon balanskravsutredning inte redovisas. Bedömningen
i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.
Revisionen bedömer att de finansiella målen och verksamhetsmålet är
förenliga med de mål som ställts av direktionen i budget 2019. Prognos eller
översiktlig bedömning på helår saknas gällande de finansiella målen och
verksamhetsmålet. Revisionen föreslår förbundet att till nästa delårsrapport
göra en prognos eller översiktlig bedömning gällande de av direktionen
fastställda budgetmålen.

Förvaltn ingens bedömning

Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Skaraborgsvattens
delårsrapport per 30 juni 2019.

. . ,Justerarnas sig.naturer ' - - -7 -- Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet daterat den 18 november 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 140/2019.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 7/2020.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Justeram gnaturer Protokollsutdraget bestyrks(,--, /,/--------
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§ 9 Dnr 2019/00501 106

Delårsrapport för Skaraborgs kommunalförbund per 31
juli 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige godkänner Skaraborgs kommunalförbunds
delårsrapport per den 31 juli år 2019.

Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund bildades år 2006 av 15 kommuner. Syftet är
att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan
och samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska vara till
kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Syftet ska vara att
stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla
invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 13 september §
60 att godkänna det upprättade delårsbokslutet 2019. I beslutsunderlaget
framgår att verksamheterna i förbundet under årets första sju månader har
arbetat och utvecklats enligt verksamhetsplanen och genomförandeplanerna
för respektive fokusområde. De första sju månadernas resultat visar ett
överskott på 306 000 kronor. Prognosen för helåret 2019 visar ett överskott
på 620 000 kronor.

Förbundets revisorer har ingen avvikande bedömning är den som direktionen
gör avseende det ekonomiska resultatet för perioden. Balanskravet bedöms
uppfyllas år 2019.

Förvaltn ingens bedömning

Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Skaraborgs
kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2019.

Tjänsteutlåtandet daterat den 14 november 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 141/2019.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 8/2020.

Paragrafen sk ickas t i l l
Skaraborgs kommunalförbund

9
Justerarnas signaturer

----'2 \
7 - - Protokollsutdraget bestyrks
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§ 10 Dnr 2019/00537 042

Delårsrapport för Tolkförmedling Väst per 31 augusti
2019

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Tolkförmedling Västs
delårsrapport per 31 augusti 2019.

Bakgrund

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som förmedlar tolktjänster och
har bildats för att möta de lagkrav på tillgänglighet som framgår av § 13 i
Förvaltningslag (2017:900). Tolkförmedling Väst styrs utifrån en direktion
som består av förtroendevalda från förbundets 40 medlemmar. Eftersom
Falköpings kommun är en av förbundets medlemmar ska kommunen ta
ställning till att godkänna bland annat delårsrapporter.

Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 27 september 2019 § 376,
beslutat att godkänna delårsrapporten per 31 augusti 2019. Av
delårsrapporten framgår bland annat att budget 2019 är lagd utifrån 345 000
uppdrag och att prognosen för helåret uppgår till cirka 348 000 uppdrag.

Av delårsrapporten framgår att helårsprognosen för intäkter och kostnader är
högre än budgeterat. Ökad avtalslojalitet hos medlemmarna bedöms vara
förklaringen till högre intäkter än beräknat i helårsprognosen. På
kostnadssidan förklaras ökade kostnader av lokalkostnader då verksamheten
har flyttat till nya lokaler, dyrare avtal med leverantörer inom IT- och
konsulttjänster och införandet av nya verksamhetssystem som senarelagts på
grund av överklagad upphandling. Därmed kommer inte avskrivningar på
investeringen att ske i enlighet med planerad budget vilket påverkar
prognosen. Utfallet för delåret är drygt 4 miljoner kronor och prognosen för
helåret uppgår till 5 miljoner kronor.

Revisorerna utsedda av Västra Götalandsregionen har granskat
Tolkförmedling Västs delårsrapporten och bedömer i en översiktlig analys
att resultatet är förenligt med de mål som direktionen beslutat såväl som de
finansiella och övergripande mål som finns för verksamheten. Utöver
revisorernas granskning har sakkunnigt biträde från PwC genomfört en
granskning och bedömer att de finansiella rapporter som Tolkförmedling
Väst delgett är rättvisande i enlighet med lagen om kommunal redovisning.

Förvaltn ingens bedömning

Mot bakgrund av delårsrapporten och revisorernas granskning föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår

Justerarnas s aturer
-

' 7---- Protokollsutdraget bestyrks
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kommunfullmäktige godkänna kommunalförbundet Tolkförmedling Västs
delårsrapport per 31 augusti 2019.

Tjänsteutlåtandet daterat den 2 december 2019, har utarbetats av
kommunsekreterare Sebastian Helin.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 142/2019.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 9/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Justerarnas si 'naturer-,—)
Protokollsutdraget bestyrks
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§ 11 Dnr 2019/00473 042

Delårsrapport för Avfallshantering Östra Skaraborgs
(AÖS) per 30 juni 2019

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborgs delårsrapport per den 30 juni 2019.

Bakgrund

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för
den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret
omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall
hos annan verksamhet, som är jämförbart med hushållsavfall.

De nio medlemskommunerna är Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg,
Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda.

Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt sin delårsrapport för år 2019
för medlemskommunernas behandling. Direktionen för AÖS beslutade den
30 september 2019, § 20, att godkänna delårsrapporten.

Delårsresultatet per den 30 juni 2019 visar ett underskott på 3,6 miljoner
kronor vilket är bättre än det budgeterade underskottet på 4,9 miljoner
kronor. Detta beror framförallt på att intäkterna från "flerbostadshus som
inte sorterar" som är högre än beräknat.

Revisorerna för AÖS gör bedömningen att delårsrapporten är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Granskningen är baserad
på en översiktlig granskning vilket innebär att den varit begränsad i
omfattning och inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i
redovisningen.

Förvaltn ingens bedömning

Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att godkänna
kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per 30
juni 2019. Tjänsteutlåtandet daterat den 19 november 2019, har utarbetats av
kommunsekreterare Sebastian Helin.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 143/2019.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 10/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Avfallshantering Östra Skaraborg

Justerarnas signaturer

i i .---7-3
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§ 12 Dnr 2019/00485 042

Delårsrapport för Miljösamverkan östra Skaraborgs per
31 augusti 2019 och verksamhetsberättelse för
miljönämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Miljösamverkan östra
Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2019.

Bakgrund

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) är ett kommunalförbund med
direktion som har ansvar för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i de fem medlemskommunerna
Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 18 oktober
2019, § 11, att godkänna förslaget till delårsrapport för år 2019.

Delårsresultatet uppgår till 1 591 000 kronor. Resultatöverskottet förklaras
av lägre kostnader än budgeterat. Helårsprognosen är ett förväntat
resultatöverskott på 800 000 kronor.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten för år 2019 är baserad på en
översiktlig granskning, vilket innebär att granskningen är begränsad i sin
omfattning och inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i
redovisningen.

Utifrån den översiktliga granskningen bedömer revisorerna att
delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt.

Revisorerna bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de
finansiella mål som direktionen fastställt i budgeten för 2019. Revisionen
bedömer utifrån delårsrapporten att verksamhetens utfall delvis är förenligt
med de i av miljönämnden fastställda målen för verksamheten som framgår i
budgeten för 2019.

Vidare konstaterar revisorerna att det vid tidpunkten för del årsrapportens
upprättande saknas underlag för att bedöma direktionens verksamhetsmål.

Förvaltn ingens bedömning

Mot bakgrund av revisorernas bedömning föreslår kommunlednings-
förvaltningen att kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för år 2019.

Justerarnas 'gnaturer

2
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Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet daterat den 21 november 2019, har utarbetats av
kommunsekreterare Sebastian Helin.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 144/2019.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 11/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Miljösamverkan östra Skaraborg

Justerarnas gnaturer Protokollsutdraget bestyrks
c_iLp
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§ 13 Dnr 2019/00497 600

Avgifter för ansökan om godkännande av fristående
förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående
fritidshem samt förändringar i verksamhet

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta avgifter för ansökan om
godkännande att driva fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg,
fristående fritidshem samt för förändringar i verksamhet.

2 Avgifterna ska gälla från och med den 11 februari 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling.

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 22 oktober 2019,§ 105, att
föreslå kommunfullmäktige besluta om avgifter för ansökan om
godkännande att driva fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg,
fristående fritidshem samt för förändringar i verksamhet.

Av bakgrunden till barn- och utbildningsnämndens beslut framgår att den 1
januari 2019 genomfördes vissa förändringar i 2 kap. och 26 kap. skollagen.
Det ställs numer högre krav på huvudmannen och ägarkretsen vid
nyetablering av fristående verksamhet.

Ansökningsförfarandet blir allt mer likt en ansökan om att starta en friskola
men med den skillnaden att det är kommunen där verksamheten vill etablera
sig och inte skolinspektionen som är tillståndsmyndighet. I lagtexten har
införts en rätt att ta ut avgifter i samband med ansökan om godkännande av
huvudman samt godkännande vid förändring av verksamheten. Flera
kommuner tar idag ut en avgift för detta och fler kommuner håller på att
införa det. Avgiften är avsedd att täcka barn- och utbildningsförvaltningens
kostnader för tillståndsprövning vid nyetablering och förändringar i befintlig
verksamhet gällande fristående förskolor.

Kommunen som handlägger ärenden om godkännande av en enskild som
huvudman har enligt 2 kap. 5 c § skollagen rätt att ta ut en avgift för
ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 § samma lag.

Förslaget till avgifter är beräknade utifrån självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 §
kommunallagen. Avgifterna föreslås uppgå till följande:

Ansökan om godkännande vid nyetablering, 10 000 kronor.

Ansökan om godkännande vid utökning/förändring av befintligt
godkännande, 5 000 kronor.

Justerarnasygnaturer

\ - ( 12
C )

Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

Mot bakgrund av barn- och utbildningsnämndens förslag föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta avgifter för ansökan om godkännande att driva
fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt
för förändringar i verksamhet. Avgifterna ska gälla från och med den 11
februari 2020 och tas upp i ny kommunal författningssamling.

Tjänsteutlåtandet daterat den 7 november 2019, har utarbetats av
kommunjurist Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 145/2019.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 12/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Karina Bronell, skolchef

Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare

Justerarnas si äturer Protokollsutdraget bestyrks

At -10
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§ 14 Dnr 2019/00172 003

Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige i
Falköpings kommun

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ändring av arbetsordning
för kommunfullmäktige i Falköpings kommun.

2 Ändringen gäller från och med den 11 februari 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2015:19.

Kommunstyrelsens beslut

3 Kommunstyrelsen beslutar att ändra formuleringen "Svaret på frågan
behöver inte vara skriftligt" till att "Svaret på frågan bör vara skriftligt."

Bakgrund

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) den i mars 2019 ut med ett
reviderat förslag till arbetsordning för fullmäktigeförsamlingar i Sveriges
kommuner, landsting och regioner. Förslaget har tagits fram med anledning
av den nya kommunallagen (2017:725). SKR:s förslag är tänkt att vara ett
underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en
arbetsordning kan se ut. Kommunfullmäktige har relativt stor frihet att själv
bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. I 5 kap. 72 §
kommunallagen framgår dock vilka bestämmelser som är obligatoriskt i en
arbetsordning.

Arbetsordningen bör ses över varje mandatperiod. Mot bakgrund av detta
har kommunledningsförvaltningen därför sett över arbetsordningen och tagit
fram ett förslag till ändring av arbetsordning. Partierna har genom sina
gruppledare fått möjlighet att föreslå ändringar i befintlig arbetsordning.
Förslaget har även beretts med kommunfullmäktiges ordförande.

Den nu föreslagna arbetsordningen har utarbetats med SKRs förslag som
mall. Detta har inneburit förändringar i språk, form och innehåll i jämförelse
med tidigare arbetsordning. En del lokala variationer har dock behållits.
Förslaget innebär i huvudsak följande större förändringar.

Tjänsteutlåtandet daterat den 20 november 2019, har utarbetats av
kommunjurist Sara Cronholm och kommunsekreterare Sebastian Helin.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 152/2019.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 19/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l

Justerarnas signa rer
' \

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 15 Dnr 2019/00568 023

Entledigande av Henric Hagberg (S) från uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Henric Hagberg (S) från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige från och med den 11 februari 2020.

2 Falköpings kommun anhåller hos Länsstyrelsen Västra Götalands län om
sammanräkning för utseende av ledamot efter Henric Hagberg (S).

Bakgrund

Henric Hagberg (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Paragrafen skickas t i l l
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas sj turer Protokollsutdraget bestyrks

‘. /
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§ 16 Dnr 2019/00569 023

Entledigande av Henric Hagberg (S) från uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsen, ledamot och 1:e vice
ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Henric Hagberg (S) från uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen samt som ledamot och 1:e vice ordförande i
kultur- och fritidsnämnden från och med den 11 februari 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Kelesh Hussein (S) till uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen från och med den 11 februari 2020 intill det
nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod.

3 Kommunfullmäktige beslutar att lämna uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen efter Kelesh Hussein (S) vakant från och med den 11
februari 2020.

4 Kommunfullmäktige väljer Kelesh Hussein (S) till uppdraget som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med den 11 februari till och
med den 31 december 2022.

5 Kommunfullmäktige väljer Kelesh Hussein (S) till uppdraget som 1:e
vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med den 11 februari
till och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Henric Hagberg (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot i
kommunstyrelsen samt som ledamot och 1:e vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden.

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att välja Kelesh Hussein (S) till ledamot i
kommunstyrelsen efter Henric Hagberg (S) samt lämna uppdraget som
ersättare efter Kelesh Hussein (S) vakant.

Niclas Hillestrand (S) yrkar att välja Kelesh Hussein (S) till ledamot och 1:e
vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kelesh Hussein (S)
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas,signaturer 4 i Protokollsutdraget bestyrks
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§ 17 Dnr 2019/00587 023

Entledigande av Henric Hagberg (S) från uppdraget
som ledamot i stiftelsen Ekehagens Forntidsby

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Henric Hagberg (S) från uppdraget som
ledamot i stiftelsen Ekehagens Forntidsby från och med den 11 februari
2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Kelesh Hussein (S) till uppdraget som
ledamot i stiftelsen Ekehagens Forntidsby för tiden från 2020 års
bokslutssammanträde till slutet av det bokslutssammanträde som följer
efter nästa val till kommunfullmäktige.

Bakgrund

Henric Hagberg (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
stiftelsen Ekehagens Forntidsby.

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att välja Kelesh Hussein (S) till ledamot i
stiftelsen Ekehagens Forntidsby.

Paragrafen skickas t i l l
Kelesh Hussein (S)
Stiftelsen Ekehagens Forntidsby
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer
, ; / Protokollsutdraget bestyrks
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§ 18 Dnr 2019/00578 023

Entledigande av Susanne Larsson (S) från uppdraget
som ledamot och 2:e vice ordförande i socialnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Susanne Larsson (S) från uppdraget som
ledamot och 2:e vice ordförande i socialnämnden från och med den 11
februari 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Roger Lundberg (S) till uppdraget som
ledamot i socialnämnden från och med den 11 februari till och med den
31 december 2022.

3 Kommunfullmäktige väljer Roger Lundberg (S) till uppdraget som 2:e
vice ordförande i socialnämnden från och med den 11 februari till och
med den 31 december 2022.

Bakgrund

Susanne Larsson (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot och
2:e vice ordförande i socialnämnden.

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att välja Roger Lundberg (S) till ledamot och 2:e
vice ordförande i socialnämnden.

Paragrafen skickas t i l l
Roger Lundberg (S)
Socialnämnden
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas "naturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 19 Dnr 2020/00010 023

Entledigande av Kerstin Belfrage (S) från uppdraget
som ersättare i tekniska nämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Kerstin Belfrage (S) från uppdraget som
ersättare i tekniska nämnden från och med den 11 februari 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Monica Janzon (S) till uppdraget som
ersättare i tekniska nämnden från och med den 11 februari till och med
den 31 december 2022.

Bakgrund

Kerstin Belfrage (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
tekniska nämnden.

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att välja Monica Janzon (S) till uppdraget som
ersättare i tekniska nämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Monica Janzon (S)
Tekniska nämnden
Anna -Karin Linder, administratör

siJusterarnasrnaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(42)
Sammanträdesdatum

2020-01-27

§ 20 Dnr 2020/00016 023

Entledigande av Hanna Nord (S) från uppdraget som
ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Hanna Nord (S) från uppdraget som
ledamot i barn- och utbildningsnämnden från och med den 11 februari
2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Lillemor Bertilsson (S) till uppdraget som
ledamot i barn- och utbildningsnämnden från och med den 11 februari till
och med den 31 december 2022.

Bakgrund

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

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att välja Lillemor Bertilsson (S) till uppdraget
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Paragrafen skickas t i l l
Lillemor Bertilsson (S)
Barn- och utbildningsnämnden
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas si aturer rotokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum
2020-01-27

§21 Dnr 2020/00022 101

Entledigande av Vanja Wallemyr (C) från uppdraget
som ledamot i Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige entledigar Vanja Wallemyr (C) från uppdraget som
ledamot i Samordningsförbundet Östra Skaraborg från och med den 11
februari 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Caroline Lundberg (M) till uppdraget som
ledamot i Samordningsförbundet Östra Skaraborg från och med den 11
februari till och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Vanja Wallemyr (C) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
Samordningsförbundet Östra Skaraborg.

Yrkanden

Pema Malmgren (M) yrkar att välja Caroline Lundberg (M) till uppdraget
som ledamot i Samordningsförbundet Östra Skaraborg.

Paragrafen skickas t i l l
Caroline Lundberg (M)
Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signa,turer
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2020-01-27

§22 Dnr 2019/00511 023

Återbesättande av uppdraget som ersättare i
socialnämnden efter Malin Blomqvist (S)

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige väljer Maria Henriksson (S) till uppdraget som
ersättare i socialnämnden från och med den 11 februari 2020 till och med 31
december 2022.

Bakgrund

Malin Blomqvist (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutade att entlediga Malin
Blomqvist (S) den 25 november 2019 § 174 samt att lämna uppdraget som
ersättare i socialnämnden vakant.

Paragrafen skickas t i l l
Maria Henriksson (S)
Socialnämnden
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer, ,

_..-/

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum
2020-01-27

§ 23 Dnr 2020/00002 101

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden 2020

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående förteckning över
anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Bakgrund

Anmälningsärenden

1 Revisionsrapport gällande kommunrevisionens granskning av särskilt
stöd inom barn- och utbildningsnämnden.

2 Rapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL- kvartal 3, år
2019.

3 Kommunrevisionens uppföljning av granskning av IT -säkerhet från 2012.

Justerarnas si turer .-- Protokollsutdraget bestyrksf r
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