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

Ledamöter
Patrik Björck (S), Ordförande
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice ordförande
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordförande
Dan Gabrielsson (S)
Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Christopher Mönch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Berglund (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jormåus (M)
Gary Linnåusson (KD)
Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Hans Johansson (C)
Tommy Almgren (SD)
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Camilla Funke (MP)
Thomas Svensson (S)
Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Morgan Billman (M)
Kelesh Hussein (S)
Emil Eståbanez (V)
Debora Josefsson (KD)
Helåne Svensson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Ingrid A. Jarlsson (M)
Hanna Nord (S)
Milada Wurm (SD)
Lovisa Wennerholm (C)
Alex Bergström (S)
Gerhard Karlsson (SD)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Elias Assio (M)
Anna -Brita Fransson (L)
Elisabeth Klang (V)
Fredy Neöman (S)
Zahra Igal (C)
Per Magnusson (SD)
Maria Bruckshaw (KD)
Lisbeth Ek (S)
Marie Post (S)

Ersättare
Corry Thuresson (S)
Jonas Karlsson (S)
Ingvor Arnoldsson (S)
Kovan Akrawi (S)
Inga-Lill Bergsten (S)
Hassan Hussein (S)
Monica Janzon (S)
Jörgen Larsson (SD)
Matti Ovist (SD)
Jens Larsson (SD)
Frank Wurm (SD)
Arild Svensgam (SD)
Pema Malmgren (M)
Johan Eriksson (M)
Inge Persson (M)
Caroline Lundberg (M)
Rune Lennartsson (C)
Christiane Uhle (C)
Helån Engström (C)
Bengt Lennartsson (C)
Angela Joelsson (KD)
Anna -Sara Ståtenhag (KD)
Britt-Marie Aronsson (KD)
lowan Hedendahl (V)
Scott Schylander (V)
Dag Högrell (L)
Maria Jern (L)
Roland Wanner (MP)
Anders Blom (MP)
Bengt Lundqvist (S)

Gruppledare
Ingvor Bergman (S)
Jonas Larsson (SD)
Anders Winlöf (M)
Karola Svensson (C)
Dan Hovskär (KD)
Erik Kyrkander (V)
Annika Carp (L)
Camilla Funke (MP)
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§ 33 Dnr 2019/00200 107
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§ 34 Dnr 2019/00589 003
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§ 35 Dnr 2019/00579 003
Ändring av kommunrevisionens reglemente ................................................27

§ 36 Dnr 2019/00557 003
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§ 37 Dnr 2019/00480 003
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§ 38 Dnr 2019/00453 003
Ändring av tekniska nämndens reglemente .................................................31

§ 39 Dnr 2019/00452 003
Ändring av socialnämndens reglemente ......................................................32

§ 40 Dnr 2019/00449 003
Ändring av kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente ....................33

§ 41 Dnr 2019/00447 003
Ändring av barn- och utbildningsnämndens reglemente ............................34
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§ 53 Dnr 2020/00039
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§ 24 Dnr 2020/00062

Anmälan om utseende av Marie Post (S) till ledamot
och Bengt Lundqvist (S) till ersättare i
kommunfullmäktige efter Henric Hagberg (S)

Information

Med anledning av Henne Hagbergs (S) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige har Falköpings kommun anhållit hos länsstyrelsen om
sammanräkning för utseende av ny ledamot.

Av Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut, daterat den 6 februari 2020
(diarienummer 201-5399-2020) framgår att Länsstyrelsen Västra Götaland
har utsett Marie Post (S) till ny ledamot och Bengt Lundqvist (S) till ny
ersättare i kommunfullmäktige.

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

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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.k.--- ---

,...



FILKÖP[99
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(61)
Sammanträdesdatum
2020-02-24

§25 Dnr 2020/00088

Motion från Milada Wurm (SD) om att gå ur Cittaslow

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
Lär yttrande.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att gå ur Cittaslow.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
i - -

A,----
_

Protokollsutdraget bestyrks
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§26 Dnr 2020/00093

Motion från Niclas Hillestrand (S) om att låta
Träningsbidrag bli Friskvårdsbidrag för anställda i
Falköpings kommun

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för yttrande.

Bakgrund

Niclas Hillestrand (S) har väckt en motion om att låta träningsbidrag bli
friskvårdsbidrag för anställda i Falköpings kommun.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks//‘ _.....
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§ 27 Dnr 2019/00308 866

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

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservat ion

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

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2019 § 116 att remittera en
motion från Milada Wurm (SD) om att "avskaffa potten för konstnärlig
gestaltning samt att se över möjligheten till icke skattefinansierad konst i
offentliga miljöer" till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden för
yttrande.

Kultur- och fritidsnämndens remissvar § 72/2019 samt tekniska nämndens
remissvar § 111/2019 föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förvaltn ingens bedömning

I likhet med det som framgår av remissvaren från kultur- och fritidsnämnden
och tekniska nämnden bedömer förvaltningen att ta bort pengapotten för
konstnärlig gestaltning inte är förenligt med kommunens övergripande mål
om att skapa ett attraktivare Falköping, där bland annat konst ses som en
integrerad del av byggprocessen.

Enprocentregeln är en ekonomisk princip som anger att en procent av den
samlade kostnaden vid offentlig finansierad byggnation ska avse konstnärlig
gestaltning. Regeln tillkom 1937 för statliga byggnationer men kom senare
att bli vägledande även för landsting och kommuner. Enligt en rapport från
den statliga myndigheten Konstnärsnämnden 2013, arbetar 45% av
kommunerna och 77% av landstingen och regionerna enligt
enprocentregeln. Av rapporten framgår dock att 67% av kommunerna och
96% landstingen och regionerna ger konstnärer återkommande uppdrag i
konstnärlig gestaltning, oavsett beslut om att tillämpa enprocentregeln.

Falköpings kommun har genom tekniska nämnden tagit beslut den 29 mars
2016 § 24, om att avsätta 0,5% för konstnärlig gestaltning och max om 500
000 kronor. Riktlinjerna gällande konstnärlig gestaltning vid byggprojekt är

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

i L 4
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en garanti för att säkerställa att ett estetiskt perspektiv också präglar
byggprocessen i ett tidigt skede, vilket har betydelse för kommunens
konkurrenskraft genom attraktiva lokaler och utemiljöer. Av denna
anledning föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att kommunfullmäktige
avslår motionen.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 3 januari 2020, har utarbetats av
kommunsekreterare Sebastian Helin.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 2/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 27/2020.

Yrkanden

Milada Wurm (SD) yrkar bifall till motionen.

Anna -Brita Fransson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Yttranden

Elisabeth Klang (V) yttrar sig.

Beslutsgång

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

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. För att bifalla
kommunstyrelsens förslag rösta ja, för att bifalla Milada Wurms (SD)
yrkande rösta nej.

Omr östningslista § 27

Ledamöter J a Nej Avstår

KD 1: e vice ordf. Michael Kristiansson X

M 2:e vice ordf. Anders Winlöf X

S Jonas Karlsson 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

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Omr östningslista § 27

Ledamöter J a Nej Avstår

M Ed Kahrs X

C Rune Lennartsson X

V Erik Kyrkander X

S Susanne Berglund X

SD Jonas Larsson X

S Niclas Hillestrand X

M Christina JornAus X

KD Gary LinnCusson X

S Johanna Svensson X

L Annika Carp X

C Hans Johansson X

SD Matti Ovist X

M Sture Olsson X

S Roger Lundberg X

MP Anders Blom X

S Thomas Svensson X

C Wanja Wallemyr X

SD Marita Ljus X

M Morgan Billman X

S Kelesh Hussein X

V Emil Est6anez X

KD Debora Josefsson X

S Hekne Svensson X

SD Sonja Eriksson X

C Helén Engström X

M Pema Malmgren X

S Hanna Nord X

S Alex Bergström X

SD Milada Wurm X

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
f
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Omr östningslista § 27

Ledamöter J a Nej Avstår

C Lovisa Wennerholm X

S Fredy Neiman 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 Lisbeth Ek X

C Bengt Lennartsson X

SD Frank Wurm X

KD Maria Bruckshaw X

S Marie Post X

S Corry Thuresson X

Summa 42 9

Omröstningens utfall är 42 ja -röster och 9 nej -röster.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Paragrafen skickas t i l l
Motionären

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

i
,
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§28 Dnr 2019/00441 805

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

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Bakgrund

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

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 § 98, att remittera
motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober
2019 § 168, att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 17 december 2019 §
85 och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömer i likhet med kultur- och
fritidsförvaltningen att det är viktigt att följa den statliga
fördelningsmodellen för utbetalning av medel till studieförbund.

Enligt kommunens regler för beräkning av studieförbundens kommunala
anslag KFS 2017:11 ska ett studieförbund för att vara bidragsberättigad på
lokal nivå också vara mottagare av det statliga anslaget för studieförbund
som fördelas av Folkbildningsrådet. Vidare är det inte möjligt att hindra
någon förening att söka bidrag, utan kriteriernas utformning och föreningens
förmåga att uppfylla dessa avgör föreningens rätt till bidrag.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 januari 2020, har utarbetats av
kommunsekreterare Sebastian Helin.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 3/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 28/2020.

Yrkanden

Ed Kahrs (M), Kelesh Hussein (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Yttranden

Emil Estebanez (V), Marie Post (S) och Milada Wurm (SD) yttrar sig.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsgång

Ordförande finner att det enbart finns kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Paragrafen skickas t i l l
Motionären

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 29 Dnr 2019/00316 318

Besvarande av motion från Jonas Larsson (SD) om att
begränsa genomkörning i återvändsgränd i Åsarp

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet i första att -satsen och att
bifalla yrkandet i andra att -satsen i motionen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2019, § 60, att remittera Jonas
Larssons (SD) motion om att begränsa trafik i en återvändsgränd i Åsarp till
kommunstyrelsen för yttrande.

Av motionen framgår att Sverigedemokraterna yrkar:

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

Att skyltning om återvändsgränd företas vid Centrumvägens vid infarten till
Eriksgatan snarast.

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2019, § 117 att remittera
motionen till tekniska nämnden för yttrande.

Tekniska nämnden beslutade den 14 oktober 2019, § 112 att avslå yrkandet i
motionen i delen om att upprätta lokala trafikföreskrifter om förbud mot
infart med fordon och om att sätta upp vägmärke Cl Förbud mot infart med
fordon med undantag för boende på Eriksgatan. Tekniska nämnden beslutade
vidare att bifalla yrkandet i motionen i delen om att sätta upp vägmärke El 7
Återvändsgränd vid infart till Eriksgatan.

Enligt bakgrunden till tekniska nämndens beslut framgår att i
trafikförordningen (1998:1276) anges de trafikregler som generellt anger hur
trafikanter får framföra fordon. Enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen får
lokala trafikföreskrifter meddelas i vissa avseenden och enligt 3 § får de
särskilda trafikreglerna meddelas av en kommun om det behövs av särskilda
skäl.

För personer med lokalkännedom är det känt att Eriksgatan är en
återvändsgränd. En trafikregel om förbud mot infart med fordon samt
uppsättning av ett vägmärke kommer högst troligt inte förändra att
Eriksgatan används för att gena ut till Åsgatan av de boende i samhället.
Övriga trafikanter kan vägledas genom att vägmärke El7 Återvändsgränd
sätts upp vid infarten till Eriksgatan för att undvika att dessa tror att
genomfart kan vara var möjlig. Gatan är vidare en allmän plats vilket innebär
att platsen ska vara tillgänglig för allmänheten. Skulle förbud mot infart med
undantag för boende införas innebär detta att inte ens boendes besökare
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skulle få köra in på gatan. Med hänsyn tagen till att gatan är en allmän plats
bör inte en sådan inskränkning göras. Tekniska förvaltningens bedömning är
att yrkandet om att reglera och skylta infarten till Eriksgatan med Cl Förbud
mot infart bör avslås då det innebär en allt för stor inskränkning i
medborgarnas tillgång till allmän plats. Yrkandet om att skylta infarten till
Eriksgatan med skylten El7 Återvändsgränd, bör bifallas då detta är en
åtgärd som syftar till att vägleda trafikanten för att undvika onödig trafik in
på bostadsgator.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt 1 kap. 6 § p. 1 vägmärkesförordningen (2007:90) är kommunen
ansvarig för att sätta upp vägmärken inom tätbebyggt område som inte är
enskild väg. Vägmärken ska sättas upp utifrån de föreskrifter och regler som
gäller för respektive märke. Mot bakgrund av tekniska nämndens bedömning
och överväganden föreslås att kommunfullmäktige avslår yrkandet i första
att -satsen och bifaller yrkandet i andra att -satsen i motionen.

Finansier ing

Finansiering av och ombesörjandet av skyltning kan finansieras inom
tekniska nämndens befintliga ram.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 4/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 29/2020.

Yttranden

Arild Svensgam (SD) yttrar sig.

Beslutsgång

Ordförande finner att det enbart finns kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Paragrafen sk ickas t i l l
Motionären
Tekniska nämnden

Justerarnas signaturer
i

Protokollsutdraget bestyrks
-

i ( 3 - -



FLAKÖP199
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(61)
Sammanträdesdatum
2020-02-24

§30 Dnr 2019/00581 107

Ändring av ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder
AB

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av ägardirektiv för Falköpings
Hyresbostäder AB.

Jäv

Fredy Neiiman (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har under en längre tid sett ett behov av att
se över befintliga ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder, både ur ett
juridiskt perspektiv då ändringar skett i kommunallagen, ett ekonomiskt
perspektiv, ett koncernperspektiv och ur ett styrningsperspektiv. Arbetet med
att se över ägardirektiven har skett i en arbetsgrupp bestående av
kommunstyrelsens arbetsutskott, presidiet i styrelsen för Falköpings
Hyresbostäder AB och tjänstepersoner från både
kommunledningsförvaltningen och bolaget.

Förslaget innebär i huvudsak följande större förändringar.

- Bolagets uppdrag preciseras ytterligare under avsnitt 1 och 2.

- Föremålet för bolagets verksamhet lyfts ur ägardirektivet då det framgår
av bolagsordningen.

- Under avsnitt 4 "inriktning" görs tillägg om att bolaget ska använda
medborgardialog i planeringsarbete vid bostadsbyggande, vara en socialt
ansvarstagande hyresvärd samt att bolaget ska tillskapa och erbjuda
hyresrätter i hela kommunen, inklusive yttertätorter, utifrån marknadens
efterfrågan och bolagets affårsmässiga grund.

- Under avsnitt 4 "ekonomi" ändras direktavkastningskravet till att gälla 4
procent över tid. Med över tid avses en period på fem år. Det sker även en
förändring vad gäller borgensavgift genom att den inte längre preciseras i
dokumentet utan ska fastställas årligen av fullmäktige i samband med
budget.

- Underställningsplikten tas bort från ägardirektivet då det framgår av
bolagsordningen att frågor av principiell beskaffenhet ska lyftas till
kommunfullmäktige. De specifika situationer som framgår av
bestämmelsen i dag lyfts in i bolagsordningen och ska beslutas av
bolagsstämman.

Justerarnas signaturer
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- Det införs ett avsnitt om ägardialog som innebär att bolaget och ägaren
minst två gånger per år ska ha dialogmöten utöver årsstämman. Det är
ägaren som ansvarar för att kalla till dessa.

- Avsnittet om granskningsrapport stryks och ersätts med en bestämmelse
om att bolaget ska upprätta en bolagsstyrningsrapport i enlighet med ett
av kommunfullmäktige tidigare fattat beslut.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar
ändring av ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 december 2019, har utarbetats av
kommunjurist Sara Cronholm och ekonomichef Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 30/2020.

Yrkanden

Adam Johansson (M), Dan Hovskär (KD) och Emil Estamnez (V) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Paragrafen skickas t i l l
Falköpings Hyresbostäder AB
Adam Johansson, ombud
Ingvor Bergman, ombudsersättare
Magnus Fleischer, ekonomichef
Sara Cronholm, kommunjurist

Justerarnas signaturer ( i Protokollsutdraget bestyrks

i 16'4,



FLAKÖP11.2
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(61)
Sammanträdesdatum
2020-02-24

§ 31 Dnr 2019/00198 107

Ändring av bolagsordning för Falköpings
Hyresbostäder AB

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av bolagsordning för
Falköpings Hyresbostäder AB, som sedan ska antas av bolagsstämman
för Falköpings Hyresbostäder AB.

2 Kommunfullmäktige beslutar att uppmana Falköpings kommuns ombud
att vid bolagsstämman i Falköpings Hyresbostäder AB rösta för att
bolagsstämman ska anta den föreslagna ändrade bolagsordningen.

Jäv

Fredy Netiman (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har uppmärksammat att det finns ett behov
av att se över bolagsordningen för det kommunala bolaget Falköpings
Hyresbostäder. Framförallt finns ett behov av att införa en ny paragraf i
bolagsordningen som reglerar bolagsstämmans kompetens och som anger i
vilka frågor som bolagsstämman alltid måste fatta beslut. Denna paragraf
bedöms vara nödvändig för att säkerställa att ägaren, det vill säga Falköpings
kommun, har kontroll över verksamhetens mål och strategiska beslut i
enlighet med 10 kap. 3 § kommunallagen. Kommunledningsförvaltningen
har dock samtidigt velat göra en total översyn av bolagsordningen och
ägardirektiv tillsammans varför denna ändring har dröjt.

Falköpings Hyresbostäder AB:s förvaltning har tagit fram ett förslag på
ändring av bolagsordning och deras förslag tillsammans med Sveriges
Kommuner och Regioners förslag till arbetsordning för kommunala
bostadsbolag har kommunledningsförvaltningen utgått från i sitt arbete.
Förslaget har även diskuterats med representanter för Falköpings
Hyresbostäder AB:s förvaltning.

Kommunledningsförvaltningens förslag innebär i huvudsak följande
ändringar gentemot nuvarande bolagsordning.

• En ny paragraf, § 14, om bolagsstämmans kompetens införs där det anges
att beslut i följande frågor alltid ska fattas av bolagsstämman.
Formuleringen är i huvudsak tagen från nuvarande ägardirektiv och
föreslås istället att beslutas av bolagsstämman.

o Investeringsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig
inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet.

Justerarnas signaturer 7 Protokollsutdraget bestyrks
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o Avyttring av mer än endast enstaka fastighet,

o Bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag och andel i sådant vid
mer än endast tillfälligt ägande.

o Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.

o Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

• Att allmänheten ska ha rätt att närvara vid bolagsstämman, § 13.

• En andre vice ordförande ska utses av kommunfullmäktige, § 7.

• Hembudsförbehållet, § 16, tas bort då det inte fyller någon funktion med
endast en ägare.

• Mindre anpassningar av föremålet för verksamheten, § 3.

• Vissa mindre språkliga justeringar.

Styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB har föreslagit att § 14 om
bolagsstämmans kompetens ska utformas på följande sätt: "Beslut som
innebär väsentlig påverkan på bolagets fastighetsbestånd och/eller bolagets
finansiella ställning ska alltid fattas av bolagsstämman."
Vid ägardialog mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och presidiet för
Falköpings Hyresbostäder har ändringarna i bolagsordningen diskuterats.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att förslaget är förenligt
med kommunallagens krav på kommunala bolag enligt 10 kap. 3 §
kommunallagen. Förslaget är också framtaget med utgångspunkt i SABO
och SKR:s gemensamma förslag på bolagsordning.

Vad gäller det förslag på formulering som styrelsen för Falköpings
Hyresbostäder AB tagit fram för § 14 om bolagsstämmans kompetens, anser
inte kommunledningsförvaltningen att den i lika stor utsträckning täcker de
situationer som förvaltningens förslag täcker. En större investering behöver
varken ha påverkan på fastighetsbestånd eller den finansiella ställningen men
kan ändå vara av stort intresse ur ett koncernperspektiv.

Mot bakgrund av det föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunfullmäktige godkänner ändring av bolagsordning för Falköpings
Hyresbostäder AB. Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att
kommunfullmäktige uppmanar Falköpings kommuns ombud att vid
bolagsstämman i Falköpings Hyresbostäder AB rösta för att bolagsstämman
ska anta den föreslagna ändrade bolagsordningen.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 december 2019, har utarbetats av
kommunjurist Sara Cronholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
behandlat ärendet under § 6/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 31/2020.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 32 Dnr 2019/00199 107

Ändring av bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget
Mösseberg

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av bolagsordning för
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, som sedan ska antas av
bolagsstämman för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg.

2 Kommunfullmäktige beslutar att uppmana Falköpings kommuns ombud
att genom ombudet i Falköpings Hyresbostäder AB vid bolagsstämman i
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg rösta för att bolagsstämman ska anta
den föreslagna ändrade bolagsordningen.

Jäv

Fredy Neiiman (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har uppmärksammat att det finns ett behov
av att se över bolagsordningen för det kommunala bolaget
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, dotterbolag till Falköpings Hyresbostäder
AB. Framförallt finns det ett behov av att införa en ny paragraf i
bolagsordningen som reglerar bolagsstämmans kompetens och som anger i
vilka frågor som bolagsstämman alltid måste fatta beslut. Denna paragraf
bedöms vara nödvändig för att säkerställa att den indirekta ägaren, det vill
säga Falköpings kommun, har kontroll över verksamhetens mål och
strategiska beslut i enlighet med 10 kap. 3 § kommunallagen.
Kommunledningsförvaltningen har dock samtidigt velat göra en total
översyn av bolagsordningen för både moderbolag och dotterbolag varför
denna ändring har dröjt.

Falköpings Hyresbostäder AB:s förvaltning har tagit fram ett förslag på
ändring av bolagsordning och deras förslag tillsammans med Sveriges
Kommuner och Regioners förslag till arbetsordning för kommunala
bostadsbolag har kommunledningsförvaltningen utgått från i sitt arbete.
Förslaget har även diskuterats med representanter för Falköpings
Hyresbostäder AB:s förvaltning.

Kommunledningsförvaltningens förslag innebär i huvudsak följande
ändringar gentemot nuvarande bolagsordning.

• En ny paragraf, § 15, om bolagsstämmans kompetens där det anges att
beslut i följande frågor alltid ska fattas av bolagsstämman.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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o Investeringsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig
inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet.

o avyttring av mer än endast enstaka fastighet,

o bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag och andel i sådant vid
mer än endast tillfälligt ägande,

o planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,

o övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

• Att allmänheten ska ha rätt att närvara vid bolagsstämman, § 14.

• Hembudsförbehållet tas bort då det inte fyller någon funktion med endast
en ägare.

• Exemplen i § 5 gällande fullmäktiges rätt att ta ställning tas bort och ska
istället skrivas in i ägardirektiven för att få en enhetlig tillämpning av
bolagsordningarna i samtliga bolag.

• Exemplen på där fullmäktige har rätt att ta ställning i § 5 tas bort och
kommer att anges i ägardirektiven istället. Detta för att bolagsordningarna
för de kommunala bolagen ska vara enhetligt utformade.

• Vissa mindre språkliga justeringar.

Styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har föreslagit att § 14 om
bolagsstämmans kompetens ska utformas på följande sätt: "Beslut som
innebär väsentlig påverkan på bolagets fastighetsbestånd och/eller bolagets
finansiella ställning ska alltid fattas av bolagsstämman."

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att förslaget är förenligt
med kommunallagens krav på kommunala bolag enligt 10 kap. 3 §
kommunallagen. Förslaget är också framtaget med utgångspunkt i SABO
och SKR:s gemensamma förslag på bolagsordning.

Vad gäller det förslag på formulering som styrelsen för
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg tagit fram för § 14 om bolagsstämmans
kompetens, anser inte kommunledningsförvaltningen att den i lika stor
utsträckning täcker de situationer som förvaltningens förslag täcker. En
större investering behöver varken ha påverkan på fastighetsbestånd eller den
finansiella ställningen men kan ändå vara av stort intresse ur ett
koncernperspektiv.

Mot bakgrund av det föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunfullmäktige godkänner ändring av bolagsordning för
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. Kommunledningsförvaltningen föreslår
vidare att kommunfullmäktige uppmanar Falköpings kommuns ombud i
Falköpings Hyresbostäder att vid bolagsstämman i rösta för att
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bolagsstämman ska anta den föreslagna ändrade bolagsordningen i
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 december 2019, har utarbetats av
kommunjurist Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 7/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 32/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Falköpings Hyresbostäder AB
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
Ombudet i Falköpings Hyresbostäder AB
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§ 33 Dnr 2019/00200 107

Ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i
Falköping AB

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av bolagsordning för
Hotellfastigheter i Falköping AB, som sedan ska antas av bolagsstämman
för Hotellfastigheter i Falköping AB.

2 Kommunfullmäktige beslutar att uppmana Falköpings kommuns ombud
att vid bolagsstämman i Hotellfastigheter i Falköping AB rösta för att
bolagsstämman ska anta den föreslagna ändrade bolagsordningen.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har uppmärksammat att det finns ett behov
av att se över bolagsordningen för det kommunala bolaget Hotellfastigheter i
Falköping AB. Framförallt finns ett behov av att införa en ny paragraf i
bolagsordningen som reglerar bolagsstämmans kompetens och som anger i
vilka frågor som bolagsstämman alltid måste fatta beslut. Denna paragraf
bedöms vara nödvändig för att säkerställa att ägaren, det vill säga Falköpings
kommun, har kontroll över verksamhetens mål och strategiska beslut i
enlighet med 10 kap. 3 § kommunallagen. Kommunledningsförvaltningen
har dock samtidigt velat göra en total översyn av bolagsordningen varför
denna ändring har dröjt.

Falköpings Hyresbostäder AB:s förvaltning har tagit fram ett förslag på
ändring av bolagsordning, då bolagen använder sig av samma förvaltning.
Kommunledningsförvaltningen har vid översynen utgått från deras förslag
tillsammans med Sveriges Kommuner och Landstings förslag till
arbetsordning för kommunala bostadsbolag. Förslaget har även diskuterats
med representanter för Falköpings Hyresbostäder AB:s förvaltning.

Kommunledningsförvaltningens förslag innebär i huvudsak följande
ändringar gentemot nuvarande bolagsordning.

• En ny paragraf, § 14, om bolagsstämmans kompetens införs där det anges
att beslut i följande frågor alltid ska fattas av bolagsstämman.

o Investeringsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig
inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet.

o Bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag och andel i sådant vid
mer än endast tillfälligt ägande.

o Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.

o Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
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• Att allmänheten ska ha rätt att närvara vid bolagsstämman, § 13.

• Paragraferna om offentlighet, röstning och hembudsförbehåll tas bort då
de inte fyller någon funktion med endast en ägare.

• Paragrafer om inspektionsrätt och ändring av bolagsordning läggs till
samt vissa bestämmelser gällande årsstämman och fullmäktiges
ställningstagande ändras för att bolagsordningen ska vara likadant
utformad som för de andra kommunala bolagen.

• Mindre anpassningar av ändamålet med bolagets verksamhet, § 4.

• Vissa mindre språkliga justeringar.

Förvaltn ingens bedömning

Förslaget bedöms vara förenligt med kommunallagens krav på kommunala
bolag enligt 10 kap. 3 § kommunallagen. Mot bakgrund av det föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner ändring
av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB.
Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att kommunfullmäktige
uppmanar Falköpings kommuns ombud att vid bolagsstämman i
Hotellfastigheter i Falköping AB rösta för att bolagsstämman ska anta den
föreslagna ändrade bolagsordningen.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 29 april 2019, har utarbetats av kommunjurist
Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 8/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 33/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Hotellfastigheter i Falköping AB
Patrik Björck (S), ombud
Anders Winlöf (M), ombudsersättare
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§ 34 Dnr 2019/00589 003

Ändring av valnämndens reglemente

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunledningsförvaltningens
slutliga förslag till ändring av valnämndens reglemente.

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2016:10.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar
arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en
gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit
fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i
arbetet. Förslaget har därefter skickats till respektive nämnd på remiss.

Valnämnden beslutade den 20 november 2019, § 32, att ställa sig bakom
framtaget förslag på ändringar i valnämndens reglemente med följande
ändringar.

• Meningen "i undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på
annat sätt", fjärde raden från slutet i § 15, stryks.

• Tillägg görs med "eller valnämndens sekreterare" i första meningen i §
34.

• Uppdatering av paragrafnumrering görs.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom de ändringsförslag som
valnämnden föreslår. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
kommunfullmäktige antar kommunledningsförvaltningens slutliga förslag
till ändring av valnämndens reglemente.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december 2019, har utarbetats av
kommunjurist Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 9/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 34/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Valnämnden

Justerarnas signaturer
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§ 35 Dnr 2019/00579 003

Ändring av kommunrevisionens reglemente

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunledningsförvaltningens
slutliga förslag till ändring av kommunrevisionens reglemente.

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2016:12.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2019 sett över samtliga
nämnders reglementen. Kommunrevisionens arbete skiljer sig dock ifrån
nämndernas arbete och kommunrevisionen har själva arbetat med att se över
reglementet utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)s exempelmall
för revisionsreglemente. Kommunrevisionen beslutade den 28 november
2019 att lämna förslag till reglemente till kommunfullmäktige för antagande.
Förslaget utgår från SKR:s mall och rekommendationer. Ändringar i
avsnitten som reglerar revisorernas arbete har även gjorts utifrån den nya
kommunallagen.

Förslaget innebär i huvudsak följande förändringar.

- Revisorernas roll och uppdrag utvecklas i § 1.

- Det förtydligas att den sammankallande ordföranden ska hämtas ur
minoritetens partier i fullmäktige, § 6.

- Det förtydligas att revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av
fullmäktiges presidium, § 13.

- Det förtydligas att revisorerna har en initiativrätt i både fullmäktige och i
nämnderna, § 21.

- Det förtydligas att revisorerna ska lämna sitt utlåtande om
måluppfyllelsen i samband med att delårsrapport lämnas till fullmäktige,
§23.

- Det förtydligas att kommunrevisionen har personuppgiftsansvaret för
behandlingen av personuppgifter, § 26.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att kommunrevisionens
förslag till ändring av reglemente stämmer överens med både lag och den
mall som SKR tagit fram. Kommunledningsförvaltningen har dock
uppmärksammat att datumet för reglementets giltighet i § 28 behöver ändras

Justerarnas signaturer Ål- (-4 „,
Protokollsutdraget bestyrks
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till den 15 mars 2020. Tjänsteutlåtandet, daterat den 20 december 2019, har
utarbetats av kommunjurist Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 10/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 35/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunrevisionen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 36 Dnr 2019/00557 003

Ändring av reglemente för överförmyndaren i
Falköpings kommun

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunledningsförvaltningens
slutliga förslag till ändring av reglemente för överförmyndaren.

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2016:13.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar
arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en
gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit
fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i
arbetet. Förslaget har därefter skickats till respektive nämnd på remiss.

Överförmyndaren yttrade i skrivelse den 26 november 2019 att
överförmyndaren tillstyrker det framarbetade förslaget.

Förvaltn ingens bedömning

Mot bakgrund av överförmyndarens yttrande föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige antar
kommunledningsförvaltningens slutliga förslag.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december 2019, har utarbetats av
kommunjurist Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 11/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 36/2020.

Paragrafen sk ickas t i l l
Överförmyndaren

Justerarnas signaturer Protokolisutdraget bestyrks
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§ 37 Dnr 2019/00480 003

Ändring av reglemente för krisledningsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunledningsförvaltningens
slutliga förslag till ändring av krisledningsnämndens reglemente.

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2015:7.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar
arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en
gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit
fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i
arbetet. Förslaget har varit uppe på dialogmöte i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 23 oktober 2019.

Förslaget innebär inte så stora förändringar. Lagrum har lagts till i delar av
texten och det har även skett mindre språkliga ändringar. Den största
förändringen har skett i 11 § kring nämndens sammansättning.
Mandatperioden har tagits bort och får anges av kommunfullmäktige vid
valet. Det har även ändrats från att ledamöterna ska vara till bör vara samma
som kommunstyrelsens arbetsutskott. Att skriva att ledamöterna ska vara
samma som kommunstyrelsens arbetsutskott är inte möjligt med tanke på att
yrkanden om proportionellt valsätt kan lämnas.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar
kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av
krisledningsnämndens reglemente. Tjänsteutlåtandet, daterat den 19
december 2019, har utarbetats av kommunjurist Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 12/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 37/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Krisledningsnämnden

Justerarnas signaturer Protokolisutdraget bestyrks
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§ 38 Dnr 2019/00453 003

Ändring av tekniska nämndens reglemente

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunledningsförvaltningens
slutliga förslag till ändring av tekniska nämndens reglemente.

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2016:09.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar
arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en
gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit
fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i
arbetet. Förslaget har därefter skickats till respektive nämnd på remiss.

Tekniska nämnden beslutade den 18 november 2019, § 125, att godkänna
förslag på ändringar i tekniska nämndens reglemente.

Förvaltn ingens bedömning

Mot bakgrund av tekniska nämndens förslag föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner
kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av tekniska
nämndens reglemente. Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december 2019, har
utarbetats av kommunjurist Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 13/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 38/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Tekniska nämnden

Justerarnas signaturer (å Protokollsutdraget bestyrks
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§ 39 Dnr 2019/00452 003

Ändring av socialnämndens reglemente

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunledningsförvaltningens
slutliga förslag till ändring av socialnämndens reglemente.

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2018:12

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar
arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en
gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit
fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i
arbetet. Förslaget har därefter skickats till respektive nämnd på remiss.

Socialnämnden beslutade den 13 november 2019, § 127, att ställa sig bakom
förslaget till nytt reglemente för socialnämnden.

Förvaltn ingens bedömning

Mot bakgrund av socialnämndens beslut föreslår
kommunledningsförvaltningen att fullmäktige antar
kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av
socialnämndens reglemente. Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december
2019, har utarbetats av kommunjurist Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 14/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 39/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Socialnämnden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 40 Dnr 2019/00449 003

Ändring av kompetens- och arbetslivsnämndens
reglemente

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunledningsförvaltningens
slutliga förslag till ändring av kompetens- och arbetslivsnämndens
reglemente.

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2016:05.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar
arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en
gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit
fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i
arbetet. Förslaget har därefter skickats till respektive nämnd på remiss.

Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 11 december 2019, § 47,
att ställa sig bakom förslaget till reviderat reglemente med det tillägg att en
mindre ändring i § 3 görs om samverkan med andra nämnder.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom den mindre ändring av § 3
som kompetens- och arbetslivsnämndens föreslår.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december 2019, har utarbetats av
kommunjurist Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 15/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 40/2020.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kompetens- och arbetslivsnämnden

Justerarnas signaturer , Protokolisutdraget bestyrks
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§ 41 Dnr 2019/00447 003

Ändring av barn- och utbildningsnämndens reglemente

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunledningsförvaltningens
slutliga förslag till ändring av barn- och utbildningsnämndens reglemente.

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2016:02.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar
arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en
gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit
fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i
arbetet. Förslaget har därefter skickats till respektive nämnd på remiss.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 19 november 2019, § 122, att
föreslå en ändring av lydelsen i § 5 och § 37 men att i övrigt godkänna
förslaget till nytt reglemente.

Nämnden föreslog att följande meningar tas bort ur § 5. Att nämnden ska
"underhålla den lösa egendomen inom nämndens förvaltningsområde" samt
"handha egen donationsförvaltning".

Nämnden föreslog vidare att texten i § 37 ändras till följande: "1 barn- och
utbildningsnämndens delegationsbestämmelser framgår vem eller vilka som
ska underteckna nämndens handlingar, såsom skrivelser, avtal och andra
handlingar."

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom nämndens förslag till
ändring av § 37. Så länge det tydligt framgår i delegationsbestämmelserna
vem som har rätt att underteckna nämndens handlingar är det ett fullgott
alternativ till att det ska anges uttryckligen i reglementet.

När det gäller nämndens förslag om ändringar i § 5 delar inte
kommunledningsförvaltningen nämndens bedömning. Dels för att det av
reglementet bör framgå vem som har ansvar för den lösa egendomen och
dels för att kommunledningsförvaltningen eftersträvar likartade skrivningar i
samtliga nämnders reglementen. När det gäller skrivningen "handha egen
donationsförvaltning" pågår en utredning av kommunens fondförvaltning
och kommunledningsförvaltningen anser att det är bäst att avvakta vad
utredningen kommer fram till innan ändringar görs i reglementena.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december 2019, har utarbetats av
kommunjurist Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 16/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 41/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 42 Dnr 2019/00448 003

Ändring av byggnadsnämndens reglemente

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunledningsförvaltningens
slutliga förslag till ändring av byggnadsnämndens reglemente.

2 Ändringen ska gälla från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2017:13.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar
arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en
gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit
fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i
arbetet. Förslaget har därefter skickats till respektive nämnd på remiss.

Byggnadsnämnden beslutade den 20 november 2019, § 151, att godkänna
upprättat förslag till ändringar i byggnadsnämndens reglemente med vissa
tillägg.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningens ambition har varit att samtliga nämnders
reglementen ska vara enhetligt utformade. Mot bakgrund av detta kan inte
kommunledningsförvaltningen ställa sig bakom byggnadsnämndens förslag
till ändring av § 3, §5, §9 och § 10.

När det gäller byggnadsnämndens förslag till ändring av text i § 1 föreslår
kommunledningsförvaltningen att texten utformas på följande sätt:
"Byggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt plan- och
bygglagen (2010:900) ankommer på byggnadsnämnden, mät- och
kartverksamhet samt för kommunens detaljplaneverksamhet enligt
delegering från fullmäktige i detta reglemente."

När det gäller byggnadsnämndens förslag till ändring av texten i § 6
bedömer kommunledningsförvaltningen att föreslaget står i
överensstämmelse med det arbetssätt och arbetsfördelning som finns idag
mellan byggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen noterar dock att punkten "på begäran
förlänga eller förnya detaljplans genomförandetid (4 kap. 24-25 §§ plan- och
bygglagen) har fallit ur byggnadsnämndens förslag.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att den läggs till igen.

Justerarnas signaturer ,
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Byggnadsnämnden föreslår att texten om samråd ska lyftas bort från § 13.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i stället att texten förtydligas mot
bakgrund av byggnadsnämndens speciella situation där samrådsskyldighet
framgår av plan- och bygglagen.

De övriga ändringsförslag i texten som byggnadsnämnden föreslagit står
kommunledningsförvaltningen bakom.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december 2019, har utarbetats av
kommunjurist Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 17/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 42/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Byggnadsnämnden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 43 Dnr 2019/00407 003

Ändring av kommunstyrelsens reglemente

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunledningsförvaltningens
slutliga förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente.

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2017:06.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar
arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en
gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit
fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i
arbetet. Förslaget har varit uppe för dialog på kommunstyrelsens
arbetsutskott den 23 oktober 2019.

Förslaget innebär, utöver en del språkliga ändringar och anpassningar till nya
lagrum, i huvudsak följande större förändringar.

- En ny § 2 införs som innebär att kommunstyrelsen i vissa angivna
situationer får fatta beslut som rör andra nämnders verksamhet i enlighet
med 6 kap. 8 § kommunallagen. Bestämmelsen innebär inte att
kommunstyrelsen får fatta beslut som rör andra nämnders
myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden som i övrigt rör
enskilda. De angivna situationerna som föreslås är: Beslut om strategiska
personalfrågor vilket bland annat innefattar kommunövergripande
arbetsmiljö- och hälsofrågor, prioriteringar, riktlinjer och anvisningar
inom det arbetsgivarpolitiska området, samt slutligt beslut när två
nämnder är oense.

- Av 5 § framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över avtalssamverkan
som sker enligt 9 kap. 37 § kommunallagen och en gång per år redovisa
detta till fullmäktige, 12 §. Av 5 § framgår vidare att kommunstyrelsen
ska ha ansvar för säkerhetsskyddslagen följs.

- 110 §, som reglerar delegation från kommunfullmäktige, höjs
beloppsramen för försäljningar och köp med mera av fastigheter från 50
prisbasbelopp till 100 prisbasbelopp.

- 117 § föreslås att kommunstyrelsen ska samordna och utveckla arbetet
med sociala medier.

- I 21 § framgår att kommunstyrelsen även har ett personuppgiftsansvar för
de kommungemensamma personuppgiftsbehandlingarna som framgår av
kommunstyrelsens registerförteckning.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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- Vem som ska underteckna kommunstyrelsens beslutade handlingar
framgår av delegationsbestämmelserna, § 47.

Förvaltningens bedömning

När det gäller den höjda beloppsramen i 10 § för försäljningar och köp har
kommunledningsförvaltningen gjort följande bedömning. Förändringen
grundar sig att fastighetspriserna i Falköpings kommun har stigit med 150 %
de senaste två åren och målsättningen har varit att det för kommunstyrelsen
ska vara möjligt att köpa eller sälja motsvarande en villa för privatpersoner
utan att lyfta ärendet till kommunfullmäktige för godkännande. Det finns få
rättsfall på området och vilken summa som är möjlig att delegera beror bland
annat på kommunens storlek och fastighetsprisernas förändring. Vid
jämförelse med andra kommuner ligger 100 prisbasbelopp varken extremt
högt eller extremt lågt. Vid en samlad bedömning framstår beloppet som
skäligt.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta
kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av
kommunstyrelsens reglemente.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december 2019, har utarbetats av
kommunjurist Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 18/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 43/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
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§ 44 Dnr 2019/00450 003

Ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunledningsförvaltningens
slutliga förslag till ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente.

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2018:06.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar
arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en
gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit
fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i
arbetet. Förslaget har därefter skickats till respektive nämnd på remiss.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 december 2019, § 87, att
godkänna den föreslagna ändringen av kultur- och fritidsnämndens
reglemente. I kultur- och fritidsnämndens förslag har två mindre
redaktionella ändringar gjorts. I § 1 ska "kulturlivet" ändras till "kultur- och
fritidslivet" i första meningen. I §4 ska ordet "ska" tas bort från sista
strecksatsen.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom de redaktionella ändringar
som kultur- och fritidsnämnden föreslagit. Kommunledningsförvaltningen
föreslår att kommunfullmäktige antar kommunledningsförvaltningens
slutliga förslag till ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december 2019, har utarbetats av
kommunjurist Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 19/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 44/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks71y,
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§45 Dnr 2020/00003

Ändring av taxa för tillstånd enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av taxa för tillstånd enligt
lagen om brandfarliga och explosiva varor.

2 Ändringen gäller från och med den 1 april 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2019:02.

Bakgrund

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutade den 5 december
2019, § 47, att föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av taxa för
tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Enligt bakgrunden till nämndens beslut är den fasta avgiften i nuvarande
taxekonstruktion grundad på Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs kostnader
för ritningsgranskning, inställelse till objektet (genomsnittlig reskostnad
inklusive restid), avsyning, dokumentation och annan administration.
Handläggningstiden för dessa delar tar längre tid och taxekonstruktionen
behöver justeras så att den anpassas till faktiska förhållanden. Förberedelse
av ärendet och inställelse till objekt föreslås ligga i den fasta avgiften och
övrig tid i den rörliga avgiften. Ändringen innebär att den rörliga avgiften
höjs från 901 kronor till 1 000 kronor per timma. Den fasta avgiften höjs från
2 253 kronor till 3 000 kronor per timma.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt 17 och 18 §§ lagen om brandfarliga och explosiva varor ska frågor om
tillstånd till hantering av brandfarliga varor i övriga fall prövas av den
kommun där hanteringen ska bedrivas. Enligt 27 § samma lag framgår att
avgifter får tas ut för bland annat tillstånd. Avgifterna får dock inte överstiga
de faktiska kostnader som kommunen haft för tillsynen.

Mot bakgrund av nämndens beslut föreslår kommunledningsförvaltningen
att kommunfullmäktige antar ändring av taxa för tillstånd enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor enligt förslaget ovan.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 januari 2020, har utarbetats av kommunjurist
Sara Cronholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet
under § 20/2020. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 45/2020.

Paragrafen sk ickas t i l l
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§46 Dnr 2020/00004

Ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot
olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av taxa för tillsyn enligt
lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva
varor.

2 Ändringen gäller från och med den 1 april 2020 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2019:10.

Bakgrund

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutade den 5 december
2019, § 48, att föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av taxa för tillsyn
enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva
varor.

Enligt bakgrunden till nämndens beslut har tillsynsverksamheten enligt
ovanstående lagstiftningar skett på ett nytt sätt i enlighet med Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) anvisningar under år 2019. Det är
i enlighet med den rekommendation som länsstyrelsen i Västra Götaland gett
och betonat. Det nya arbetssättet har inneburit att varje tillsynsärende tar
betydligt längre tid. Tillsynstaxan behöver justeras så att den är anpassad till
det nya arbetssättet. Ändringen av taxan innebär att den rörliga avgiften höjs
från 901 kronor till 1 000 kronor per timma och fast avgift i tillsynsärende
höjs från 2 253 kronor till 3 000 kronor.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt 5 kap. 1 § lagen om skydd mot olyckor ska tillsyn över att lagen
efterlevs utövas av en kommun inom kommunens område. Enligt 5 kap. 4 §
får kommunen föreskriv att en avgift ska betalas för tillsynsbesök som
föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 § samma lag. Avgiften får dock inte
överstiga de faktiska kostnader som kommunen har haft för tillsynen.

Enligt 21 §§ lagen om brandfarliga och explosiva varor ska frågor om tillsyn
hanteras av den myndighet som hanterar tillstånd enligt samma lag. Av 18 §
framgår att det är kommunen som hanterar tillstånd för hantering av
brandfarliga varor i övriga fall än i första stycket. Enligt 27 § samma lag
framgår att avgifter får tas ut för bland annat tillsyn. Avgifterna får dock inte
överstiga de faktiska kostnader som kommunen haft för tillsynen.

Mot bakgrunden av nämndens beslut föreslår kommunledningsförvaltningen
att kommunfullmäktige antar ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor enligt
beslutsförslaget ovan.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 januari 2020, har utarbetats av kommunjurist
Sara Cronholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 21/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 46/2020.

Paragrafen sk ickas t i l l
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§47 Dnr 2020/00006

Kostnad för nybyggnation av Platåskolan

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra byggnation av Platåskolan med en projektbudget på 386 miljoner
kronor.

Reservation

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig
till förmån för Jonas Larssons (SD) yrkande.

Bakgrund

Den 27 mars 2017 § 33, beslutade kommunfullmäktige om anta förslag till
en ny skolorganisation. En viktig beståndsdel i den nya skolorganisationen är
byggnation av en ny skola för årskurserna 7-9. Den nya skolan planeras ligga
vid det före detta kalkbrottet på fastigheten Gamla Stan 2:26. Tekniska
nämnden har den 16 december 2019 § 142, fattat beslut om att begära av
kommunfullmäktige att få uppdraget att utföra byggnationen. Enligt
kommunens policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar skall
kommunfullmäktige fatta särskilt beslut vid denna typ av större
investeringar. Av policyn punkt 5.1 framgår följande.

Större investeringar, vilka beräknas uppgå till över 20 miljoner kronor,
samtliga strategiska investeringar eller investeringar som är av principiell
beskaffenhet lyfts av tekniska nämnden till kommunfullmäktige som beslutar
om investeringen ska genomföras.

Av tjänsteutlåtandet från fastighetschefen framgår följande under avsnittet
om finansiering.

I fierårsplan för år 2020-2022 är 386 miljoner kronor avsatt för projektet.

Investeringen innebär en ökad kapitalkostnad på cirka 21 400 000 kronor per
år för kommunen. Investeringen innebär en ökad drift- och städkostnad på
cirka 6 550 000 kronor per år för kommunen. Avgående drift- och
kapitalkostnader till följd av den nya skolorganisationen är under utredning.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömer att tekniska nämnden följt policyn
för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar. I kommunens
investeringsplan 2020-2022 finns projektinvesteringen inlagd om 386 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att det finns underlag för
kommunfullmäktige att fatta beslut om att ge tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra byggnationen.

J usterarnas signaturer
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Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunledningsförvaltningen vill dock uppmärksamma på kravet kring
god ekonomisk hushållning och de finansiella mål som kommunfullmäktige
antaget.

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god
ekonomisk hushållning, samt utifrån kommunens egna dokument "Riktlinjer
för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv".
Det innebär att 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 trettiofem år.

Dessa mål innebär att kommunen skall ha ett resultat på drygt 40 mnkr per år
under åren 2020-2022. Därefter kommer resultatkravet öka till ca 50 mnkr
när låneskulden efter Platåskolans fårdigställande når drygt 1 700 mnkr.
Enligt de finansiella målen skall resultatet uppgå till låneskulden delat med
35 år.

Enligt kommunens flerårsplan 2020-2022 uppgår det budgeterade resultatet i
driftsbudgeten till 33,5 mnkr för 2020, 20,6 mnkr 2021 och 5,2 mnkr 2022.
Detta innebär att det skiljer väsentligt från kommunfullmäktiges finansiella
mål om god ekonomisk hushållning. Kommunledningsförvaltningen vill
därför uppmärksamma kommande års budgetberedningar kring frågorna om
finansiering i driftsbudgeten av investeringar.

Finansier ing

I kommunens investeringsplan, antagen av kommunfullmäktige den 25
november 2019 § 176, genom kommunens flerårsplan 2020-2022 finns
Platåskolan budgeterad som projekt till 386 mnkr. I driftsbudgeten är
budgeterat för kapitalkostnader.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 januari 2020, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 23/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 47/2020.

Yrkanden

Adam Johansson (M), Ingvor Bergman (S), Karola Svensson (C), Dan
Hovskär (KD), Erik Kyrkander (V), Fredy Neilman (S), Annika Carp (L),
Anders Blom (MP) och Kelesh Hussein (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Jonas Larsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska
nämnden i uppdrag att genomföra byggnation av Platåskolan med en
projektbudget på 286 miljoner kronor.

Johanna Johansson (SD) yrkar bifall till Jonas Larssons (SD) yrkande.

B es lu t s g å n g

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

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. För att bifalla
kommunstyrelsens förslag rösta ja, för att bifalla Jonas Larssons (SD)
yrkande rösta nej.

Omr östningslista § 47

Ledamöter J a Nej Avstår

KD 1: e vice ordf. Michael Kristiansson X

M 2:e vice ordf. Anders Winlöf X

S Jonas Karlsson 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 Rune Lennartsson X

V Erik Kyrkander X

S Susanne Berglund 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

Justerarnas signaturer
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Omr östningslista § 47

Ledamöter J a Nej Avstår

C Hans Johansson X

SD Matti Ovist X

M Sture Olsson X

S Roger Lundberg X

MP Anders Blom X

S Thomas Svensson X

C Wanja Wallemyr X

SD Marita Ljus X

M Morgan Billman X

S Kelesh Hussein X

V Emil Estaanez X

KD Debora Josefsson X

S Hel6ie Svensson X

SD Sonja Eriksson X

C Helén Engström X

M P ema Malmgren X

S Hanna Nord X

S Alex Bergström X

SD Milada Wurm X

C Lovisa Wennerholm X

S Fredy Netiman 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 Lisbeth Ek X

C Bengt Lennartsson X

SD Frank Wurm X

Justerarnas signaturer u d e Protokollsutdraget bestyrks
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Omröstningsl ista § 47

Ledamöter J a Nej Avstår

KD Maria Bruckshaw X

S Marie Post X

S Corry Thuresson X

Summa 42 9

Omröstningens utfall är 42 ja -röster och 9 nej -röster.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Paragrafen skickas t il l
Samtliga nämnder och förvaltningschefer

Magnus Schedin, t.f. kommundirektör

Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas signaturer A K Protokollsutdraget bestyrks
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§48 Dnr 2020/00012

Översyn av den politiska organisationen

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en beredning för översyn av den
politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026.

2 Ledamöterna nomineras direkt på kommunfullmäktiges sammanträde den
24 februari 2020.

3 Beredningens uppdrag är följande.

Utreda och lämna förslag till politisk organisation inför mandatperioden
2023-2026

Översyn av bestämmelserna för ekonomisk ersättning för förtroendevalda

4 Årsarvodet för ordföranden i beredningen fastställs till
5 % av gällande årsarvode för kommunstyrelsens ordförande.

5 Kommunfullmäktige antar upprättat förslag på reglemente för
beredningen, att gälla från och med den 15 mars 2020.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun brukar varje mandatperiod
tillsätta en beredning för att utreda och lämna förslag på den politiska
organisationen inför nästkommande mandatperiod. Beredningen fungerar
som en fullmäktigeberedning och formerna regleras enligt kommunallagen.
Beredningen har tidigare gått under benämningen "förtroendemannagrupp"
eller "demokratiberedning" och föreslås nu heta "beredning för översyn av
den politiska organisationen".

Uppdr aget
Beredningens uppdrag innebär att utreda och lämna förslag på en
ändamålsenlig politisk organisation för Falköpings kommun. Hänsyn ska tas
till omvärldsförändringar, förändrade krav och utmaningar som kommunen
står inför. I uppdraget ligger att omvärldsbevaka, följa utveckling och
forskning på nationell nivå, genomföra studiebesök, följa Sveriges
Kommuner och Regioners arbete, m.m.

Har Falköpings kommun en organisation som är redo att möta framtiden?

Senaste översynen av arvodebestämmelserna innebar mer omfattande
förändringar. Kommunrevisionen har också granskat arvodesbestämmelserna
(år 2018) och funnit att regelverket fungerar väl. Av den anledningen bör det
i kommande arbete räcka med en enklare översyn, vilken kan ta fasta på
revideringar nödvändiga av administrativa eller juridiska skäl. Arbetet med

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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de ekonomiska bestämmelserna bör hanteras inledningsvis av beredningens
arbete, och relativt snabbt, för att beredningen därefter ska kunna lägga
tyngdpunkten på översynen av den politiska organisationen.

I uppdraget med översyn av den politiska organisationen bör även partistödet
inkluderas, samt arbetet med råden (råd för funktionshinderfrågor,
pensionärsråd).

Det är viktigt att i beredningens inledning av arbete klargöra ambitionsnivån
för beredningens arbete och omfattningen av utredningsuppdraget. A och 0
är också att utsedda representanter från varje parti förankrar beredningens
arbete i sin partigrupp och samtidigt har mandat att föra partiets talan i
beredningen.

Sammansättning
För att möjliggöra en bred representation och en god förankring föreslås att
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige ges plats i
beredningen, genom en ordinarie och ersättare. Beredningen ska enligt
reglementet bestå av åtta ordinarie och åtta ersättare.

Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i beredningen.
Ordföranden representeras av majoriteten och vice ordföranden representeras
av minoriteten. Årsarvodet för ordföranden ska fastställas till 5 % av
gällande årsarvode för kommunstyrelsens ordförande. Sammanträdesarvode
för ordförande utbetalas inte. För vice ordförande utgår inte något årsarvode,
däremot sammanträdesersättning.

Tidplan
Utredningen pågår fram till årsskiftet år 2021/2022, sedan skickas förslaget
på remiss under våren 2022. Beslut tas på fullmäktiges möte senast i juni
2022, för att beslutet om den politiska organisationen ska kunna fattas före
de allmänna valen samma år.

Finansier ing

Till beredningens förfogande avsätts en årlig budget, vilket behandlas i
budgetarbetet inför år 2021. Under år 2020 tas kostnaderna inom
fullmäktiges budget. Beredningen ges tjänstepersonsstöd genom
kommunstyrelsens förvaltning.

Ordförandeförslaget, daterat den 7 januari 2020, har utarbetats av Adam
Johansson (M).

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 24/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 48/2020.

Yttranden

Niclas Hillestrand (S) yttrar sig.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktiges gruppledare
Magnus Schedin, t.E kommundirektör
Ekonomiavdelningen
Linda Karelid, kanslichef
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§49 Dnr 2020/00080

Val av ledamöter till beredning för översyn av den
politiska organisationen inför mandatperioden 2023-
2026

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till ledamöter
och ersättare till beredningen för översyn av den politiska organisationen
inför mandatperioden 2023-2026 från och med 10 mars 2020 till och med
den 31 juli 2022.

Or dinar ie

1. Pema Malmgren (M)

2. Karola Svensson (C)

3. Britt-Marie Aronsson (KD)

4. Dag Högrell (L)

5. Elisabeth Klang (V)

6. Anders Blom (MP)

7. Fredy Neiiman (S)

8. Johanna Johansson (SD)

Er sättar e

1. Johan Eriksson (M)

2. Hans Johansson (C)

3. Göran Gynnemo (KD)

4. Lennart Falegård (L)

5. Iowan Hedendahl (V)

6. Camilla Funke (MP)

7. Susanne Berglund (S)

8. Sonja Eriksson (SD)

2 Kommunfullmäktige beslutar att välja Pema Malmgren (M) till
ordförande för beredningen för översyn av den politiska organisationen
inför mandatperioden 2023-2026 från och med 10 mars 2020 till och med
den 31 juli 2022.

Justerarnas signaturer
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3 Kommunfullmäktige beslutar att välja Fredy Netiman (S) till vice
ordförande för beredningen för översyn av den politiska organisationen
inför mandatperioden 2023-2026 från och med 10 mars 2020 till och med
den 31 juli 2022.

Bakgrund

För att möjliggöra en bred representation och en god förankring föreslås att
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige ges plats i
beredningen, genom en ordinarie och ersättare. Beredningen ska enligt
reglementet bestå av åtta ordinarie och åtta ersättare.

Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i beredningen.
Ordföranden representeras av majoriteten och vice ordföranden representeras
av minoriteten. Årsarvodet för ordföranden ska fastställas till 5 % av
gällande årsarvode för kommunstyrelsens ordförande. Sammanträdesarvode
för ordförande utbetalas inte. För vice ordförande utgår inte något årsarvode,
däremot sammanträdesersättning.

Tidplan
Utredningen pågår fram till årsskiftet år 2021/2022, sedan skickas förslaget
på remiss under våren 2022. Beslut tas på fullmäktiges möte senast i juni
2022, för att beslutet om den politiska organisationen ska kunna fattas före
de allmänna valen samma år.

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar att välja Pema Malmgren (M) till ordinarie
ledamot samt ordförande och Johan Eriksson (M) till ersättare.

Vanja Wallemyr (C) yrkar att välja Karola Svensson (C) till ordinarie
ledamot och Hans Johansson till ersättare.

Maria Bruckshaw (KD) yrkar att välja Britt-Marie Aronsson (KD) till
ordinarie ledamot och Göran Gynnemo (KD) till ersättare.

Annika Carp (L) yrkar att välja Dag Högrell (L) till ordinarie ledamot och
Lennart Falegård (L) till ersättare.

Erik Kyrkander (V) yrkar att välja Elisabeth Klang (V) till ordinarie ledamot
och Iowan Hedendahl (V) till ersättare.

Anders Blom (MP) yrkar att välja Anders Blom (MP) till ordinarie ledamot
och Camilla Funke (MP) till ersättare.

Niclas Hillestrand (S) yrkar att välja Fredy Neilman (S) till ordinarie ledamot
samt vice ordförande och Susanne Berglund (S) till ersättare.

Marita Ljus (SD) yrkar att välja Johanna Johansson (SD) till ordinarie
ledamot och Sonja Eriksson (SD) till ersättare.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Paragrafen skickas t i l l
Samtliga valda
Löneenheten
Linda Karelid, kanslichef
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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2020-02-24

§ 50 Dnr 2019/00582 170

Policy gällande samhällsstörningar och extraordinära
händelser 2020-2022

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för samhällsstörningar och
extraordinära händelser 2020-2022 från och med den 15 mars 2020.

Bakgrund

Kommunens arbete med krisberedskap utgår från Lag (2006:554) om
kommuners och landsting åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH). Kommunens arbete regleras vidare
genom överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB),
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022.

Enligt överenskommelsen skall kommunen ta fram ett styrdokument för
kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange
kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap
under mandatperioden.

För Falköpings del kallas detta styrdokument policy. Policyn ersätter Strategi
för krisberedskap i Falköpings kommun för åren 2016-2019. Policyn följer
samma innehåll som tidigare år men med ett förtydligande gällande det
geografiska områdesansvar vilket Länsstyrelsen påpekade vid sitt
uppföljningsbesök i Falköping den 16 april 2018. Aktuell policy följer de
direktiv som SKR och MSB kräver.

Den fredstida krisberedskapen utgör även grunden för det civila försvaret,
det vill säga beredskapen för höjd beredskap och krig. Detta gör att även
övergripande mål och inriktning med civilt försvar inkluderas i aktuell
policy.

Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022. skall
kommunen ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med
krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 december 2019, har utarbetats av
säkerhetssamordnare Peder Samuelsson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 25/2020.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 49/2020.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Paragrafen skickas t i l l
Samtliga förvaltningschefer och samtliga nämnder

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
Å r * a-
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§ 51 Dnr 2019/00499 023

Återbesättande av uppdraget som ersättare i
socialnämnden efter Jonas Larsson (SD)

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige väljer Albin Gilbertsson (SD) till uppdraget som
ersättare i socialnämnden från och med 10 mars 2020 till och med 31
december 2022.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 § 173 att entlediga
Arild Svensgam (SD) som ledamot i socialnämnden och välja Jonas Larsson
(SD) till ledamot. Kommunfullmäktige beslutade att lämna uppdraget som
ersättare efter Jonas Larsson (SD) vakant.

Yrkanden

Marita Ljus (SD) yrkar att välja Albin Gilbertsson (SD) till uppdraget som
ersättare i socialnämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Albin Gilbertsson (SD)
Socialnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer

A l

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 52 Dnr 2019/00569 023

Återbesättande av uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen efter Kelesh Hussein (S)

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige väljer Corry Thuresson (S) till uppdraget som ersättare
i kommunstyrelsen från och med 10 mars 2020 intill det nyvalda
kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2020 § 16, att lämna
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen vakant efter Kelesh Hussein (S).

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att välja Corry Thuresson (S) till uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.

Paragrafen skickas t i l l
Corry Thuresson (S)
Kommunstyrelsen
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§53 Dnr 2020/00039

Entledigande av Kelesh Hussein (S) som ledamot i
socialnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Kelesh Hussein (S) från
uppdraget som ledamot i socialnämnden från och med den den 10 mars
2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Maria Henriksson (S) till uppdraget som
ledamot i socialnämnden från och med den 10 mars 2020 till och med den
31 december 2022.

3 Kommunfullmäktige väljer Kjell Bertilsson (S) till uppdraget som
ersättare i socialnämnden från och med den 10 mars 2020 till och med
den 31 december 2022.

Bakgrund

Kelesh Hussein (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
socialnämnden.

Yrkanden

Niclas Hillestrand (S) yrkar att välja Maria Henriksson (S) till uppdraget
som ledamot i socialnämnden efter Kelesh Hussein (S).

Niclas Hillestrand (S) yrkar att välja Kjell Bertilsson (S) till uppdraget som
ersättare i socialnämnden efter Maria Henriksson (S).

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

Justerarnas signaturer
i

Protokollsutdraget bestyrks
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§54 Dnr 2020/00049

Entledigande av Emma Holloway Attaway (V) som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Emma Holloway Attaway (V)
från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och
med den 10 mars 2020.

2 Kommunfullmäktige väljer Peter Carlsson (V) till uppdraget som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 10 mars 2020
till och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Emma Holloway Attaway (V) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Yrkanden

Erik Kyrkander (V) yrkar att välja Peter Carlsson (V) till uppdraget som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Paragrafen skickas t i l l
Peter Carlsson (V)
Barn- och utbildningsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer i Protokollsutdraget bestyrks
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§55 Dnr 2020/00076

Återbesättande av uppdraget som nämndeman vid
Skaraborgs tingsrätt efter Tommy Almgren (SD)

Kommunful lmäkt iges beslut

Kommunfullmäktige väljer Marita Ljus (SD) till nämndeman vid Skaraborgs
tingsrätt från och med den 10 mars 2020 till och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Skaraborgs tingsrätt har entledigat Tommy Almgren (SD) från uppdraget
som nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt. Tingsrätten anhåller om att
kommunfullmäktige genom fyllnadsval utser en ny nämndeman för
återstående tid av mandatperioden (2020-2023).

Det är alltså tal om ett återbesättande och inte ett entledigande eftersom
Skaraborgs Tingsrätt redan har entledigat Tommy Almgren (SD).

Yrkanden

Christopher Miinch (SD) yrkar att välja Marita Ljus (SD) till nämndeman
vid Skaraborgs tingsrätt.

Paragrafen sk ickas t i l l
Marita Ljus (SD)
Skaraborgs tingsrätt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks


