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§ 22 Dnr 2018/00504 012

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren
2019-2021 och budget för år 2019

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens verksamhetsplan för
åren 2019-2021 och budget för år 2019.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 163, om flerårsplan
för åren 2019-2021 och budget för år 2019. I det beslutade dokumentet
framgår de verksamhetsmässiga och ekonomiska ramar som ligger till grund
för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet år 2019.

Kommunstyrelsen frångår principen i styrdokumentet "Riktlinjer för
verksamhets- och ekonomistyrning" där beslut om verksamhetsplan och
detaljbudget för kommande år ska beslutas senast i januari månad. Avsteget
från riktlinjerna beror på att det var val till kommunfullmäktige i september
2018, vilket innebar att den kommunövergripande budgeten beslutades en
månad senare än vanligt.

I den föreslagna verksamhetsplanen för kommunstyrelsen har flerårsplanens
övergripande mål varit utgångspunkten. Fokusområden har skrivits fram och
identifierade mål och utvecklingsområden finns med planerade åtgärder.
Verksamhetsplanen beskriver hur kommunstyrelsen ska arbeta för att styra
mot politikens viljeriktning och bidra till en högre måluppfyllelse av
Falköpings kommuns övergripande mål. Uppföljning och bedömning av
måluppfyllelsen sker utifrån en sammanfattande bedömning. De politiskt
tagna indikatorerna är en del av detta.

För att kunna styra effektivt mot målen finns också en omvärldsanalys som
beaktar förändringar i omvärlden som kan påverka måluppfyllelsen för
kommunstyrelsen.

I den föreslagna verksamhetsplanen för kommunstyrelsen finns även en
budget för år 2019. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det
kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen
eftersom det ska finnas täckning i budgeten för de åtgärder som verksam-
heten planerar.

Kommunstyrelsens verksamhetsbudget för år 2019 uppgår till etthundra
fyramiljoner fyrahundra tusen kronor (104 400 000 kronor).

Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2019 uppgår till åttiåtta
miljoner sjuhundra tusen kronor (88 700 000 kronor).

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
. -5-7„.„.2------
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Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar
kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2019-2021 och budget
för år 2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 8 januari 2019, har utarbetats av ekonom
Susanne Beijbom och kommunstrateg Catharina Ungh.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 2/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Katarina Andersson, kommundirektör
Anna -Karin Linder, administratör
Catharina Ungh, kommunstrateg
Susanne Beijbom, ekonom

X k> `LC)161-0L- V21
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§ 23 Dnr 2018/00366 003

Instruktion för kommunstyrelsens utskott för social
hållbarhet

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen antar instruktionen för kommunstyrelsens utskott
för social hållbarhet.

2 Instruktionen ska gälla från och med den 15 februari 2019 och tas upp
i ny kommunal författningssamling.

3 Kommunstyrelsen upphäver instruktion för mångfaldsutskottet,
KFS 2015:1, från och med den 15 februari 2019.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018, § 102, att från och med
mandatperioden 2019-2022 inrätta ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor
under kommunstyrelsen. Utskottet ska ta över folkhälsorådets, brottsföre-
byggande rådets och mångfaldsutskottets ansvarsområden, vilka ska
avvecklas från och med mandatperiodskiftet. Kommunfullmäktige gav
samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att anta en instruktion för utskottet för
social hållbarhet samt att utse ledamöter och ersättare till utskottet. Av
kommunfullmäktiges beslut framgår bland annat följande.

"Efter en utredning genomförd av kommunledningsförvaltningen på uppdrag
av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen lämnat ett förslag på
inrättande av ett utskott under kommunstyrelsen för sociala hållbarhetsfrågor.
I dag finns råd och andra politiska styrgrupper under kommunstyrelsen som
tillsammans fångar en mängd av sociala hållbarhetsfrågor utan direkt
inbördes samband. Mot bakgrund av detta föreslås kommunstyrelsen inrätta
ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor. Utskottets arbete ska ha ett hela-
kommunen -perspektiv och bidra till utvecklingen av ett socialt hållbart
samhälle och skapa en mer sammanhållen politisk hantering och styrning av
den sociala hållbarhetsdimensionen.

Utskottet ska ansvara för de frågor som tidigare har hanterats av folkhälso-
rådet, brottsförebyggande rådet och mångfaldsutskottet, vilka föreslås
avvecklas. Det innebär att dessa frågor lyfts fram i ett nytt organ med tydligt
mandat. Utskottet föreslås också ta över ansvaret för att utveckla den
kommunala demokratin och på så sätt även en del av demokratiberedningens
uppdrag."

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till instruktion för
utskottet i samråd med kommunstyrelsens politiska beredning. I förslaget till
instruktion föreslås det att utskottets uppgifter ska vara följande.

Justerarnas signaturer

1 1

Protokollsutdraget bestyrks
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Utskottet för social hållbarhet ska verka för ett mer socialt hållbart Falköping
genom att:

• leda, samordna och driva på ett aktivt och systematiskt socialt
hållbarhetsarbete i alla nämnder och kommunala bolag

• driva på och följa upp arbetet med medskapandeprocesser och
medborgardialogarbete i kommunen

• omvärldsbevaka samt utveckla strategier och insatser kopplade till
de prioriterade inriktningarna inom social hållbarhet samt följa upp
utfallet av dessa

• öka medvetenheten internt och externt om vikten av ett socialt
hållbarhetsperspektiv

• bedriva arbetet så att utrymme skapas för dialog om sociala
hållbarhetsfrågor

• arbeta för att säkerställa jämlik service och jämlika tjänster åt
medborgarna

• skapa goda livsvillkor och förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen

Den föreslagna instruktionen beskriver också utskottets sammansättning.
Utskottet ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare, som väljs bland
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Alla partier som är representerade
i kommunfullmäktige ska beredas en plats i utskottet. Om ett parti är
representerat i kommunfullmäktige, men inte i kommunstyrelsen, ska partiet
beredas en plats som adjungerad ledamot.

Kommunstyrelsen står för ekonomisk ersättning för utskottets samtliga
ledamöter, ersättare och adjungerade ledamöter.

I övrigt regleras utskottets arbetsformer i kommunstyrelsens reglemente.

Förvaltn ingens bedömning

Förslaget till instruktion för kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet
följer det som anges i kommunstyrelsens reglemente om utskott, förutom på
en punkt. I kommunstyrelsens reglemente anges att ett utskott ska bestå av
5 ledamöter och 5 ersättare. Vid beredningen av ärendet framkom det att den
politiska viljan är att utskottet ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare för
att få en bred politisk förankring. Vid nästa revidering av kommunstyrelsens
reglemente behöver aktuell bestämmelse ses över.

I kommunfullmäktiges beslut från den 25 juni 2018, § 102, framgår det att
utskottet ska ta över de uppgifter som brottsförebyggande rådet, folkhälso-
rådet och mångfaldsutskottet har samt att dessa ska avvecklas. Folkhälso-
rådet är dock ett råd som omfattar både Falköpings kommun och Västra
Götalandsregionen, genom Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Folkhälsorådet är det politiska organ som ansvarar för de ekonomiska medel
som Västra Götalandsregionen tilldelat Falköpings kommun för folkhälso-
arbete och rådet utgörs av ledamöter från både kommunen och regionen.
Det gemensamma folkhälsoarbetet regleras i ett samverkansavtal mellan
Falköpings kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är alltså
inte enbart upp till Falköpings kommun att avveckla folkhälsorådet.
Nuvarande samverkansavtal med Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
begränsar utskottets möjlighet att i sin helhet ta över folkhälsorådets
uppgifter.

För att Falköpings kommun även efter inrättandet av utskottet för social
hållbarhet ska leva upp till samverkansavtalet med Östra hälso- och
sjukvårdsnämnden behöver former för det fortsatta samarbetet tas fram i
samråd med Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Arbetet med detta kommer
att genomföras i utskottet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar
instruktionen för kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet från och
med den 15 februari 2019 och att instruktionen för mångfaldsutskottet,
KFS 2015:1, upphävs.

Planen är att val av ledamöter och ersättare till utskottet genomförs vid
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2019.

Ärendet lyftes för behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den
24 oktober 2018, § 109, och sedan till kommunstyrelsen den 14 november
2018, § 161. Då beslutade kommunstyrelsen att ärendet skulle utgå från
föredragningslistan för att ytterligare bereda ärendet.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 11 januari 2019, har utarbetats av Ida
Kyrkander, chef för hållbar utveckling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 3/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Catharina Ungh, kommunstrateg
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg
Per Larsson, kommunutvecklare
Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare
Per -Erik Källström, samordnare drogförebyggande arbete
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare

2_01q--07- \61

Justerarnas signaturer
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§ 24 Dnr 2018/00503 027

Kompetensförsörjningsplan för åren 2019-2020

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen antar kompetensförsörjningsplan för åren 2019-2020.

Bakgrund

Kompetensförsörjningsplanen för åren 2019-2020 ersätter den föregående
planen för området.

Syftet med planen är att på en kommunövergripande nivå kartlägga nuläget
i kommunen, ge en samlad bild av framtida behov vad gäller kompetens-
försörjning samt öka förutsättningarna för en bättre samverkan mellan
förvaltningarna inom området.

Planen innehåller en nulägesbeskrivning utifrån nyckeltal inom personal-
området, en omvärldsanalys avseende arbetsmarknad och befolknings-
utveckling samt pågående och planerade aktiviteter inom området
kompetensförsörjning på en övergripande nivå.

Nuvarande plan gäller för åren 2017-2018. Därför har den nu uppdaterats
för att gälla åren 2019-2020. Planen kommer att uppdateras vartannat år.

Planen har utarbetats i samverkan med kommunens fackliga organisationer
i den centrala samverkansgruppen (CESAM) samt den personalstrategiska
gruppen.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 4 december 2018, har utarbetats av personal-
chef Maria Ström.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 4/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga förvaltningschefer
Maria Ström, personalchef
E . 2-U(A- CL-

Justerarnas signaturer
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§25 Dnr 2018/00501 210

Uppdrag om utveckling av stadskärnan

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att påbörja projektet "Utveckling av stads-
kärnan" och uppdrar till kommunledningsforvaltningen att leda projektet.

2 Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en politisk styrgrupp för projektet.
Till kommunstyrelsens representanter i styrgruppen utses kommunstyrelsens
presidium. Kommunstyrelsen rekommenderar att byggnadsnämnden,
tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden tillsätter respektive
ordförande som nämndens representant i styrgruppen.

Reservation

Erik Kyrkander (V), Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Erik Kyrkanders (V) yrkande.

Bakgrund

Falköping växer och utvecklas och stadsutveckling är en viktig del för att
stärka kommunen som helhet med sina olika delar och därmed kopplingen
mellan stad och land. Utvecklingen handlar om att stärka olika funktioner i
staden och kopplingen däremellan, som till exempel utvecklingen runt
resecentrum och Ranten eller Plantis som en mötesplats och grönområden.
Detta projekt fokuserar på utveckling av stadskärnan, men med ett helhets-
perspektiv så att stadens delar och funktioner kompletterar varandra och
kopplingen mellan stad och landsbygd stärks.

I enlighet med Falköpings kommuns vision om hållbar utveckling står
förtätning högt på dagordningen. Detta visar sig bland annat genom att
Falköping de senaste åren ratt nya företagsetableringar runt om i stads-
kärnan, men även att det byggs bostäder i de mest centrumnära kvarteren.
Inom några år kommer stadskärnan att ha cirka 1 000 nya invånare, utöver
de som redan idag bor och arbetar i området. I denna kontext vänds därför
blickarna mot de offentliga rummen i stadskärnan och hur de moderna
torgen och stråken ska möta framtiden.

Det första steget togs redan år 2017 när ombyggnaden av Köttorget och delar
av Landbogatan stod klar. Nu finns behov av att se över resterande delar.

Förvaltn ingens bedömning

Process
För att driva projektet framåt finns en tillsatt arbetsgrupp bestående av
tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnads-
förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Projektet är tänkt att följa

Justerarnas signaturer rt.4 Protokollsutdraget bestyrks
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en process i fyra steg: förstudie, dialog, tävling och genomförande. Under
det första steget "Förstudie" upprättas visionen, fastställs syftet och
avgränsningen samt görs framtagande av underlagsmaterial och analyser.
Under det andra steget förs en bred medborgardialog med de aktörer som
verkar inom området för att formulera mål för projektet. Först i det tredje
steget formas gestaltningen, detta sker genom en arkitekttävling. Det slutliga
och fjärde steget omfattar återkoppling till medborgardialogen och genom-
förande av projektet. Genomförandet är tänkt att ske etappvis.

Vision
"Det Goda Livet" är Falköpings kommuns vision om det hållbara samhället,
ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. "Det
Goda Livet" bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare.
Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för
invånarna i Falköpings kommun. Till denna vision finns fyra övergripande
mål som alla tas i beaktning i detta projekt.

Projektet omfattar sex stycken delar som tillsammans bildar projektets
vision:

• Ett centrum där alla vill vara

• Rummet för handel och möten

• Medborgarnas vardagsrum

• Förstärkning av staden och landet

• Falköpings identitet

• Samverkan och delaktighet

Avgränsning
Projektområdet omfattar de mest centrala delarna av stadskärnan. Området
består av Stora torget, Trätorget och delar av Köttorget samt de stråk som
sammanbinder dessa ytor, men även entréer till stadskärnan och stråken
mellan entréerna och torgytorna. Området är relativt stort, detta beror på att
alla dessa delar samspelar med varandra och behöver ses som en helhet. I
och med områdets omfattning anses ett etappvis genomförande lämpligt.

Styr gr upp
Till projektet föreslås att en politisk styrgrupp tillsätts. Den politiska
styrgruppen föreslås omfatta politiker från kommunstyrelsen, byggnads-
nämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Finansier ing
Projektbudget finns avsatt inom tekniska nämnden för år 2019 omfattandes
2 miljoner kronor. När projektet kommit längre och det finns mer underlag

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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kommer beslut om finansiering lyftas till styrgruppen och sedan in i
ordinarie budgetprocess.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 11 december 2018, har utarbetats av
kommunarkitekt Amelie Sandström.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 5/2019.
Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen beslutar att påbörja projektet "Utveckling av stads-
kärnan" och uppdrar till kommunledningsförvaltningen att leda projektet.

2 Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en politisk styrgrupp för projektet.
Till kommunstyrelsens representanter i styrgruppen utses kommunstyrelsens
presidium. Kommunstyrelsen rekommenderar att byggnadsnämnden,
tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden tillsätter respektive
ordförande som nämndens representant i styrgruppen.

Yrkanden

Erik Kyrkander (V) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande
motivering.

"Ett mer förutsättningslöst underlag. Tidsramen bör anpassas till
medborgardialogen. Handikapporganisationen bör ingå från början i
beredningen. Vi bör inte signalera stora investeringar genom att redan initialt
planera arkitekttävling."

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Erik
Kyrkanders (V) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Paragrafen sk ickas t i l l
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Amelie Sandström, kommunarkitekt
Exv 20 (Q\-(>2.-

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 26 Dnr 2018/00506 390

Aktieägartillskott i Mularps Vind AB

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun som aktieägare
i Mulars Vind AB gör ett kapitaltillskott med 780 000 kronor
(5 000 kronor per aktie) till bolaget.

2 Kommunens kapitaltillskott till bolaget är en finansiell investering och
tas från likvida medel. Transaktionen påverkar inte kommunens resultat.

3 Beslutet gäller under förutsättning att beslut tas på bolagstämma om
kapitaltillskott och att övriga aktieägare gör motsvarande insats, det
vill säga 5 000 kronor per aktie.

Jäv

Wanja Wallemyr (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Reservat ion

Adam Johansson (M), Ingrid A. Jansson (M), Marita Ljus (SD) och Jonas
Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Adam Johanssons
(M), med fleras, yrkande.

Bakgrund

Falköpings kommun äger cirka 47 procent av aktierna i Mularps Vind AB,
organisationsnummer 556786-9580. Bolaget bildades år 2009 och
vindkraftverk etablerades och driftsattes i juli 2010.

Falköpings kommuns aktieköp har sin bakgrund i ett beslut i kommun-
fullmäktige den 14 december 2009, § 140, som fastslår att Falköpings
kommun ska äga lokal vindkraft motsvarande den egna elförbrukningen.
I beslutet anges också att vindkraft är en viktig resurs i Falköpings kommuns
arbete med att skapa en uthållig kommun. I beslutet framgår vidare; "Varje
beslut om ägande i ett lokalt vindkraftföretag ska bedömas för sig och om
delägandet bedöms som lönsamt beslutas detta av kommunstyrelsen."

Anskaffningsvärdet för vindkraftsverket var 33,2 miljoner kronor. Bygg-
nationen finansierades med ägarlån och banklån. Falköpings kommun har
lånat ut 3,8 miljoner kronor som ägarlån och en ursprunglig aktieägarinsats
på 1,872 miljoner kronor, totalt 5,725 miljoner kronor. Falköpings kommun
förslås nu att ytterligare sätta in 780 000 kronor som kapitaltillskott, vilket
innebär en total insats om 6,505 miljoner kronor.

Bolaget har under flera år gått med förlust och de ekonomiska problemen har
blivit allt mer akuta. Bolaget har haft svårt att amortera i den takt den externa

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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finansiären, Handelsbanken, krävt. Styrelsen har tagit beslut om ett antal
åtgärder för att försöka få en stabilare grund i bolaget och på sikt få
lönsamhet i bolaget. Efter värdering, gjord av anlitad extern konsult, har
beslut tagits om att skriva ned värdet på verket i bolaget. Den externa
värderingen visade på ett marknadsvärde den 26 april 2018 för vindkraft-
verket på 12,0-12,4 miljoner kronor. Bolaget föreslår att i bokslutet per den
31 augusti 2018 skriva ned verket med 6,0 miljoner kronor. Utgående bokfört
värde uppgår då till 14,0 miljoner kronor. Vidare föreslås att aktieägarlånen
omvandlas till aktieägartillskott. Utöver dessa åtgärder är styrelsens
bedömning att det krävs ytterligare aktieägartillskott. Förslaget är att samtliga
aktieägare sätter in 5 000 kronor per aktie. Bolaget skulle då få nytt kapital
om 1,650 miljoner kronor. Kommunen som äger 156 av 330 aktier skulle då
sätta in 780 000 kronor.

Förvaltn ingens bedömning

Bolagets ekonomiska läge är sådant att styrelsens åtgärder är nödvändiga för
att få ekonomisk balans i bolaget. De nya föreslagna insatserna ökar
Falköpings kommuns säkerställande av redan insatt kapital och på sikt kan
det möjliggöra en avkastning på insatt kapital. Kommunledningsförvaltningen
föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att som kapitaltillskott sätta in
780 000 kronor i bolaget. En förutsättning för beslutet är att övriga aktieägare
gör motsvarande insatser i förhållande till sina ägarandelar.

Finansier ing

Finansieringen sker från Falköpings kommuns likvida medel. Aktieägar-
tillskottet till Mularps Vind AB innebär en ökning av värdet på Falköpings
kommuns aktieinnehav i Mularps Vind AB och påverkar därmed inte
Falköpings kommuns resultat. Detta är en finansiell investering.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 11 januari 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 6/2019.
Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun som aktieägare
i Mulars Vind AB gör ett kapitaltillskott med 780 000 kronor
(5 000 kronor per aktie) till bolaget.

2 Kommunens kapitaltillskott till bolaget är en finansiell investering och
tas från likvida medel. Transaktionen påverkar inte kommunens resultat.

3 Beslutet gäller under förutsättning att beslut tas på bolagstämma om
kapitaltillskott och att övriga aktieägare gör motsvarande insats, det
vill säga 5 000 kronor per aktie.
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Yrkanden

Adam Johansson (M), Ingrid A. Jansson (M), Marita Ljus (SD) och Jonas
Larsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Adam
Johanssons (M), med fleras, yrkande och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Paragrafen skickas t i l l
Mularps Vind AB
Ekonomiavdelningen
Magnus Fleischer, ekonomichef
Vn. (01- 2..-1071
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§ 27 Dnr 2019/00016 041

Information om arbetet med budgetförutsättningarna
för flerårsplanen för åren 2020-2022
Ärendet om information om arbetet med budgetförutsättningarna för
flerårsplanen för åren 2020-2022 utgår på grund av tidsbrist och tas istället
upp vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen.
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§ 28 Dnr 2019/00047 102

Val av kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet

Kommunstyrelsens beslut

1 Till ledamöter i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet för tiden
från och med den 7 februari 2019 intill det nyvalda kommunfullmäktiges
första sammanträde nästa mandatperiod väljs

1 Karola Svensson (C)
2 Dan Gabrielsson (S)
3 Adam Johansson (M)
4 Dan Hovskär (KD)
5 Jonas Larsson (SD)
6 Ingvor Bergman (S)
7 Johanna Svensson (S)
8 Ingrid A. Jansson (M)
9 Wanja Wallemyr (C)
10 Marita Ljus (SD)
11 Susanne Larsson (S)
12 Erik Kyrkander (V)
13 Vakant (KD)

2 Till ersättare i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet för tiden
från och med den 7 februari 2019 intill det nyvalda kommunfullmäktiges
första sammanträde nästa mandatperiod väljs

1 Hans Johansson (C)
2 Niclas Hillestrand (S)
3 Pema Malmgren (M)
4 Debora Josefsson (KD)
5 Gerhard Karlsson (SD)
6 Roger Lundberg (S)
7 Kelesh Hussein (S)
8 Sture Olsson (M)
9 Niclas Fällström (C)
10 Arild Svensgam (SD)
11 Zahra Igal (C)
12 Camilla Funke (MP)
13 Henric Hagberg (S)

3 Till adjungerade ledamöter i kommunstyrelsens utskott för social
hållbarhet för tiden från och med den 7 februari 2019 intill det nyvalda
kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs

1 Camilla Funke (MP)
2 Annika Carp (L)

Justerarnas signaturer
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4 Till ordförande i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet för tiden
från och med den 7 februari 2019 intill det nyvalda kommunfullmäktiges
första sammanträde nästa mandatperiod väljs Karola Svensson (C).

5 Till förste vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för social
hållbarhet för tiden från och med den 7 februari 2019 intill det nyvalda
kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs
Dan Gabrielsson (S).

6 Till andre vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för social
hållbarhet för tiden från och med den 7 februari 2019 intill det nyvalda
kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs
Adam Johansson (M).

7 Ersättare i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet ska tjänstgöra
enligt den av kommunfullmäktige fastställda modellen för tjänstgörings-
ordning, kommunfullmäktiges beslut § 165/2018.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018, § 102, att från och med
mandatperioden 2019-2022 inrätta ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor
under kommunstyrelsen. Utskottet ska ta över folkhälsorådets, brottsföre-
byggande rådets och mångfaldsutskottets ansvarsområden, vilka avvecklades
från och med mandatperiodskiftet. Syftet är att skapa en mer sammanhållen
politisk hantering och styrning i frågor som rör social hållbarhet.

Kommunstyrelsen ska välja ledamöter och ersättare till utskottet. Enligt
instruktionen för kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet ska utskottet
bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare, som väljs bland kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare. Alla partier som är representerade i kommunfull-
mäktige ska beredas en plats i utskottet. Om ett parti är representerat i
kommunfullmäktige, men inte i kommunstyrelsen, ska partiet beredas en
plats som adjungerad ledamot. En adjungerad ledamot har närvaro- och
yttranderätt, men inte rösträtt.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen också välja en
ordförande och en vice ordförande till ett utskott under kommunstyrelsen.
Till utskottet för social hållbarhet kommer även en andre vice ordförande att
väljas.

Nominer ingar t i l l  uppdraget som ledamot

Dan Gabrielsson (S) nominerar Dan Gabrielsson (S), Dan Hovskär (KD),
Ingvor Bergman (S), Johanna Svensson (S), Wanja Wallemyr (C) och
Susanne Larsson (S). En av majoritetens platser lämnas vakant.

Adam Johansson (M) nominerar Adam Johansson (M) och Ingrid A. Jarlsson (M).

Jonas Larsson (SD) nominerar Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD).
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Erik Kyrkander (V) nominerar Erik Kyrkander (V).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen
har valt Karola Svensson (C), Dan Gabrielsson (S), Adam Johansson (M),
Dan Hovskär (KD), Jonas Larsson (SD), Ingvor Bergman (S), Johanna
Svensson (S), Ingrid A. Jansson (M), Wanja Wallemyr (C), Marita Ljus (SD),
Susanne Larsson (S), och Erik Kyrkander (V) till ledamöter i kommun-
styrelsens utskott för social hållbarhet. Den 13:e platsen som ledamot lämnas
vakant.

Nominer ingar t i l l  uppdraget som ersättare

Dan Gabrielsson (S) nominerar Hans Johansson (C), Niclas Hillestrand (S),
Debora Josefsson (KD), Roger Lundberg (S), Kelesh Hussein (S), Niclas
Fällström (C), Zahra Igal (C), Camilla Funke (MP) och Henric Hagberg (S).

Adam Johansson (M) nominerar Pema Malmgren (M) och Sture Olsson (M).

Jonas Larsson (SD) nominerar Gerhard Karlsson (SD) och Arild Svensgam (SD).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen
har valt Hans Johansson (C), Niclas Hillestrand (S), Pema Malmgren (M),
Debora Josefsson (KD), Gerhard Karlsson (SD), Roger Lundberg (S), Kelesh
Hussein (S), Sture Olsson (M), Niclas Fällström (C), Arild Svensgam (SD),
Zahra Igal (C), Camilla Funke (MP) och Henne Hagberg (S) till ersättare i
kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet.

Nominer ingar t i l l  uppdraget som adjungerad ledamot

Dan Gabrielsson (S) nominerar Camilla Funke (MP).

Adam Johansson (M) nominerar Annika Carp (L).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen
har valt Camilla Funke (MP) och Annika Carp (L) till adjungerade ledamöter
i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet.

Nominer ingar t i l l  uppdraget som ordförande

Dan Gabrielsson (S) nominerar Karola Svensson (C).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen
har valt Karola Svensson (C) till ordförande i kommunstyrelsens utskott för
social hållbarhet.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Nominer ingar t i l l  uppdraget som förste vice ordförande

Karola Svensson (C) nominerar Dan Gabrielsson (S).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen
har valt Dan Gabrielsson (S) till förste vice ordförande i kommunstyrelsens
utskott för social hållbarhet.

Nominer ingar t i l l  uppdraget som andre vice ordförande

Ingrid A. Jarlsson (M) nominerar Adam Johansson (M).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen
har valt Adam Johansson (M) till andre vice ordförande i kommunstyrelsens
utskott för social hållbarhet.

Paragrafen sk ickas t i l l
De valda
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör
tYp.  2-0 i Ol-01-1c1
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§29 Dnr 2019/00001 101

Delegationsbeslut och anmälningsärenden

Kommunstyrelsens beslut

1 Nedanstående förteckning över delegationsbeslut och anmälningsärenden
läggs till handlingarna.

Delegat ionsbeslut

1 2019/23 246
Beslut om adressättning för fastigheten Urd 1

2 2019/32 246
Beslut om adressättning för fastigheten Skyberg 1:15

3 2019/31 023
Beslut om anställning av bygglovshandläggare på
stadsbyggnadsavdelningen

4 2019/24 246
Beslut om adressättning för fastighet Sankt Olof 13

5 2017/612 253
Beslut om överenskommelse om fastighetsreglering på del av
Väsmestorp 2:50

6 2019/44 253
Beslut om reservation av småhustomt Turmalinen 1

7 2019/46 253
Beslut om reservation av småhustomt Olovonet 2, Stenstorp
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Information från Skaraborgs kommunalförbund

Informat ion

Kommunstyrelsens ordförande Dan Gabrielsson (S) informerar om aktuella
frågor inom Skaraborgs kommunalförbund. På sammanträdet med Skaraborgs
kommunalförbunds förbundsfullmäktige den 25 januari 2019 beslutade
förbundsfullmäktige bland annat om en ny organisation för Skaraborgs
kommunalförbund samt en ändring av förbundsordningen. Båda ärendena
ska nu skickas till samtliga medlemskommuner för godkännande i respektive
kommuns kommunfullmäktige.
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§ 31 Dnr 2019/00033 101

Val av ombud vid Mularps Vind AB:s bolagsstämma
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

/- -;----,
• / V


