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§ 86 Dnr 2019/00258 020

Information från Arbetsmiljöverket om förtroende-
valdas arbetsgivaransvar för arbetsmiljön

Informat ion

Med anledning av den nya mandatperioden gör Arbetsmiljöverket en
särskild tillsynsinsats som inleds med att informera om arbetsmiljö i
kommuner och regioner.

Arbetsmiljöinspektörerna Bengt Fridell och Annika Heim informerar om
de förtroendevaldas arbetsgivaransvar för arbetsmiljön. Syftet med
informationen är att beskriva hur de förtroendevalda kan hantera ansvaret
för arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar. En viktig
del av uppdraget som förtroendevald i en kommun är att vara arbetsgivare
och ett centralt ansvarsområde är att se till att kommunen har en god
arbetsmiljö.

Justerarnas signaturer
. .
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§ 87 Dnr 2018/00509 041

Besvarande av motion från Camilla Funke (MP) om att
upprätta en klimatbudget för Falköpings kommun

Kommunstyrelsens beslut

1 Ärendet utgår från dagordningen och behandlas inte vid dagens
sammanträde.

Bakgrund

Camilla Funke (MP) har väckt en motion om att upprätta en klimatbudget för
Falköpings kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 51/2019.

Yrkanden

Karola Svensson (C) yrkar att ärendet lyfts ur dagordningen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Karola Svenssons (C) yrkande och finner
att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet lyfts ur dagordningen.

Paragrafen sk ickas t i l l
Nina Ramsauer, miljöstrateg

Justerarnas signaturer , Protokollsutdraget bestyrks
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§ 88 Dnr 2019/00214 042

Kommunstyrelsens delårsrapport per april 2019

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsens godkänner kommunstyrelsens delårsrapport per
april 2019.

Bakgrund

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en
uppföljning av kommunens resultat görs mot budget var fjärde månad, den
30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna i augusti och
december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer.
Uppföljningen för april innehåller en kortare avstämning mot uppsatta mål.
En djupare målanalys görs i uppföljningarna i augusti och december.

Kommunstyrelsens verksamheter visar i delårsrapporten per april 2019 ett
nettoresultat om 34 miljoner kronor, vilket är i nivå med budgeterad netto-
kostnad för perioden. Helårsprognosen för verksamheterna beräknas till
0,3 miljoner kronor underskott i jämförelse mot budget. Avvikelsen beror på
att intäkterna för Mössebergs Camping och Stugby sänks i prognosen samt
att det inom stadsbyggnadsavdelningen blir en intäktsökning.

Det finns vakans och sjukfrånvaro inom kommunledningsförvaltningen och
denna kostnadsminskning jämnas ut delvis av den övriga justering som lades
i budgetramen för år 2019. I samband med en ny lag om e -fakturor samt
prishöjningar av licenser genereras ökade kostnader. Inom området
"Samverkan och Samordning" återfinns en återbetalning från kommunal-
förbundet Miljösamverkan östra Skaraborg som sänker kostnaden.
Tillsammans blir det en lägre totalkostnad i prognosen för helåret.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 95,6 miljoner kronor för
år 2019 fördelat på 17,8 miljoner på budgetposten "Kommunstyrelsen" och
77,8 miljoner kronor på budgetposten" Mark och Exploatering".

För kommunstyrelsens investeringsprojekt är nettoutgiften 1,6 miljoner
kronor. Gällande mark- och exploateringsinvesteringar är nettoutgiften för
första tertialen 17,8 miljoner kronor.

Helårsprognosen för kommunstyrelsens investeringar beräknas till
92,2 miljoner kronor.

Förvaltn ingens bedömning

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att upprättad del-
årsrapport är i linje med Falköpings kommuns antagna riktlinjer för
verksamhets- och ekonomistyrning.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna
kommunstyrelsens delårsrapport per april 2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 13 maj 2019, har utarbetats av ekonom
Susanne Beijbom och kommunstrateg Catharina Ungh.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 52/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Katarina Andersson, kommundirektör
Susanne Beijbom, ekonom
Catharina Ungh, kommunstrateg

Justerarnas signaturer
4

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 89 Dnr 2019/00215 042

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2019

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden och tekniska nämnden,
vilka prognosticerar med betydande underskott för år 2019, ska inkomma
med åtgärdsplaner för att möjliggöra att verksamheterna kan rymmas
inom fastställda budgetramar. Åtgärdsplanerna ska lämnas till
kommunstyrelsen senast den 17 juni 2019.

2 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samtliga förvaltningar att
genomföra en extra ekonomisk uppföljning per den sista maj 2019 och
redovisa detta till kommunstyrelsen senast den 17 juni 2019.

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings
kommuns delårsrapport per april 2019.

Bakgrund

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en
uppföljning av kommunens resultat mot budget görs var fjärde månad, den
30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna för augusti
och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer.
I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta mål.
I delårsrapport per den 30 april 2019 görs endast en övergripande analys.

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2019 visar ett positivt resultat
på 30,9 miljoner kronor, exklusive förändring av semesterlöneskuld. Före-
gående år var motsvarande resultat 44,7 miljoner kronor. I denna rapport har
periodiseringar gjorts, vilket ej skett tidigare år, varför resultatet nu är mer
tillförlitligt. Det är dock inte ett fullt bokslut, vilket endast görs per sista
augusti och december.

Helårsprognosen totalt för Falköpings kommun visar ett resultat på
1,8 miljoner kronor, föregående år var prognosen 13,4 miljoner kronor.
Nämndernas prognoser visar ett underskott på 25,1 miljoner kronor jämfört
med budget. De största budgetavvikelserna finns i socialnämnden som visar ett
underskott på 20,9 miljoner kronor och i tekniska nämnden som visar på ett
underskott på 4,5 miljoner kronor. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds
delårsrapport samt kortfattat i den kommuntotala delårsrapporten. De centrala
posterna visar ett överskott på 1,2 miljoner kronor och finansiella poster ett
överskott på 6,9 miljoner kronor. De taxefinansierade verksamheterna
prognoserar ett underskott på 0,5 miljoner kronor jämfört med budget.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Falköpings kommuns investeringar prognostiseras för år 2019 till 530 miljoner
kronor, vilket är 191 miljoner kronor mindre än budget på 721 miljoner kronor.
Investeringsutfallet per april 2019 uppgår till 123 miljoner kronor.

Förvaltn ingens bedömning

I Falköpings kommuns "Riktlinjer för verksamhets och ekonomistyrning"
framgår följande.

"Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar  en betydande avvikelse mot
budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att verksam-
heten kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska i första
hand täckas genom omdisponering av medel inom nämndens budgetram. 1
de fall nämndens åtgärder medför ändrad verksamhetsinriktning eller
nämnden inte anser sig kunna hantera den negativa avvikelsen ska
rapportering ske omgående till kommunstyrelsen. Avvikelsen och vidtagna
åtgärder ska dokumenteras i nämndens och styrelsens beslutsprotokoll. 1 de
fall åtgärderna kräver väsentliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges antagna
mål får  dessa inte vidtas utan beslut från kommunfullmäktige."

Kommunledningsförvaltningen bedömer att prognostiserade underskott i
socialnämnden och tekniska nämnden är "betydande avvikelser" varför det
åligger nämnderna att vidta åtgärder så att verksamheten kan rymmas inom
fastställd ram. Kommunledningsförvaltningen kan inte utläsa i nämndernas
rapporter vilka åtgärder som beslutats för att verksamheten ska rymmas inom
ram. Kommunledningsförvaltningen rekommenderar därför kommun-
styrelsen att besluta om att nämnderna ska inkomma med åtgärdsplaner som
visar hur nämnden ska komma på ram.

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagens regler om
god ekonomisk hushållning. I Falköpings kommuns styrdokument "Rikt-
linjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämnings-
reserv" finns det definierat vad detta innebär för Falköpings kommun.

Det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av följande resultatkrav.

• Resultatet ska över tid uppgå till minst två procent av skatter och
statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod

• Resultatet beräknat som låneskuld delat på tjugofem år.

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett
resultat för år 2019 på cirka 40 miljoner kronor. Beslutat budgeterat resultat
för 2019 är 19,2 miljoner kronor, det vill säga under det finansiella målet.
Resultatet ska dock ses över tid. I den nu framlagda delårsrapporten visar
prognosen ett resultat om 1,7 miljoner kronor det vill säga en avvikelse med
17,5 miljoner kronor från budget. Det finns därmed en risk för att Falköpings
kommun inte klarar det finansiella målet för ekonomisk hushållning år 2019.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunledningsförvaltningen bedömning är att kommunstyrelsen bör agera
för att inte riskera att det redan lågt budgeterade resultatet inte kan hållas och
därmed att det finansiella målet om god ekonomisk hushållning inte kan nås.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att i första hand ska åtgärdsplaner
begäras in från socialnämnden och tekniska nämnden. Dessa ska då visa
vilka åtgärder som behövs för att nämnderna ska hålla sin budgetram 2019.

De alternativ som kan övervägas är att kommunstyrelsen föreslår kommun-
fullmäktige att besluta om att övriga nämnder ska göra effektiviseringar så
att överskott kan nås i dessa nämnder och Falköpings kommun totalt kan
klara att hålla budgeterat resultat. Som ett tredje alternativ för att nå denna
effekt kan vara att anställningsstopp införs. Kommunledningsförvaltningen
rekommenderar dock att i första hand begära in åtgärdsplaner från social-
nämnden och tekniska nämnden. Dessa planer bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 10 juni 2019.

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

Finansier ing

Socialnämnden och tekniska nämnden anmodas hålla sina av kommun-
fullmäktige beslutade budgetramar.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 14 maj 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer. I förvaltningens utlåtande föreslås följande.

1 Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden och tekniska nämnden,
vilka prognosticerar med betydande underskott för år 2019, ska inkomma
med åtgärdsplaner för att möjliggöra att verksamheterna kan rymmas
inom fastställda budgetramar. Åtgärdsplanerna ska lämnas till
kommunstyrelsen senast den 10 juni 2019.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings
kommuns delårsrapport per april 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 53/2019.
Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden och tekniska nämnden,
vilka prognosticerar med betydande underskott för år 2019, ska inkomma
med åtgärdsplaner för att möjliggöra att verksamheterna kan rymmas
inom fastställda budgetramar. Åtgärdsplanerna ska lämnas till
kommunstyrelsen senast den 10 juni 2019.

2 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samtliga förvaltningar att
genomföra en extra ekonomisk uppföljning per den sista maj 2019 och
redovisa detta till kommunstyrelsen senast den 17 juni 2019.

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings
kommuns delårsrapport per april 2019.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Yrkanden

Susanne Larsson (S) yrkar att datumet för när åtgärdsplanerna i besluts-
punkt 1 senast ska lämnas till kommunstyrelsen ändras från den 10 juni 2019
till den 17 juni 2019.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag till besluts-
punkt 1 respektive Susanne Larssons (S) ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen har beslutat enligt Susanne Larssons (S) ändringsyrkande.

Ordföranden ställer sedan proposition på arbetsutskottets förslag till besluts-
punkt 2 och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets
förslag.

Ordföranden ställer slutligen proposition på arbetsutskottets förslag till
beslutspunkt 3 och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt
arbetsutskottets förslag.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas signaturer
.-

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 90 Dnr 2018/00349 042

Utförd internkontroll för kommunstyrelsens
verksamhet år 2018

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen godkänner rapporten över den utförda internkontrollen
inom kommunstyrelsens verksamheter för år 2018.

Bakgrund

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som kommunfullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan
författning som gäller för verksamheten.

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 april 2018, § 74, att anta internkontroll-
planen för kommunstyrelsens verksamhet för år 2018. Enligt den antagna
internkontrollplanen ska följande punkter kontrolleras.

• Diarieföring och posthantering

• Uppföljning av nämndbeslut

• Avtalssignering

• Avtalsbevakning

• Inköp och upphandling

• Hantering av ekonomisk ersättning för förtroendevalda

Förvaltn ingens bedömning

Under år 2018 har kommunledningsförvaltningen genomfört intern kontroll
efter upprättad kontrollplan. I "Rapport om utförd intern kontroll år 2018 för
kommunstyrelsen" finns resultatet för dessa kontrollpunkter.

Rapporten visar på ett tillfredsställande resultat, men med vissa förbättrings-
områden samt förslag till åtgärder och möjlig utveckling, till exempel inom
områdena posthantering, diarieföring samt inköp och upphandling.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner
rapporten över den utförda interna kontrollen inom kommunstyrelsens
verksamhet för år 2018.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 3 maj 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 54/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Katarina Andersson, kommundirektör
Maria Ström, personalchef
Magnus Sundén, näringslivschef
Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation
Catrine Berger, inköpssamordnare
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 91 Dnr 2018/00348 042

Utvärdering av internkontrollen i Falköpings kommun
för år 2018

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av Falköpings kommuns
samlade interna kontroll för år 2018.

Bakgrund

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen ska nämnderna inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommun-
fullmäktige har bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan författning
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande
sätt.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen följa hur den
interna kontrollen sköts i nämnderna.

Alla nämnder har rapporterat hur den interna kontrollen har genomförts
under år 2018. Vidare har en kommunövergripande rapport av avtalstrohet
vid inköp tagits fram. Se bilaga till tjänsteutlåtandet "Redovisning av
avtalstrohet för år 2018".

Förvaltn ingens bedömning

Nämnderna har redovisat rapporter innehållande de tre gemensamma
kontrollpunkterna i enlighet med "Riktlinjer för internkontroll". Nämndernas
rapporter visar att avtalsbevakning, avtalssignering och avtalstrohet är
bristfällig och därmed kvarstår dessa kontrollpunkter även för år 2019.

Internkontrollgruppen har under år 2018 arbetat med att ta fram rutiner och
mallar för att skapa ett gemensamt arbets- och synsätt. Intern kontroll bygger
på riskanalyser av de processer som sker i kommunens verksamheter. Rikt-
linjer för intern kontroll kommer att revideras under år 2019. Den kommun-
övergripande rapporten om avtalstrohet för år 2018 visar att kommunen till
övervägande del gör inköp där upphandlade avtal finns.

Alla nämnder har utfört kontrollerna enligt riktlinjerna.

Rapporten från Falköpings Hyresbostäder AB visar att bolaget har en
fungerande internkontroll. Styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB antog
i januari 2018 riktlinjer för internkontroll.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner
utvärderingen av Falköpings kommuns samlade interna kontroll för år 2018.

Justerarnas signaturer P rotokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 3 maj 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 55/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga nämnder
Intemkontrollgruppen
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 92 Dnr 2019/00162 041

Omfördelning av verksamhetsbudget inom
socialnämnden

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja social-
nämndens ansökan om att omfördela driftsbudgetram för år 2019 inom
socialnämnden så att 10 miljoner kronor flyttas från verksamheten
"Äldreomsorg" till verksamheten "Individ- och familjeomsorg".

Bakgrund

Socialnämnden har upprättat verksamhetsredovisning och bokslut för år
2018. Nettoutfallet visar ett överskott i socialnämnden på 24 miljoner
kronor. Inom nämndens två budgetramar visar "Äldreomsorg" positivt utfall
om 45 miljoner kronor och "Individ- och familjeomsorg" ett underskott om
21 miljoner kronor. Socialnämnden anger i sin verksamhetsredovisning att
underskottet delvis beror på att verksamheten varit underfinansierad. Social-
nämnden beslutade den 20 februari 2019, § 8, att ansöka hos kommunfull-
mäktige om att föra över 10 miljoner kronor i 2019 års driftsbudget från
verksamheten "Äldreomsorg" till verksamheten "Individ- och familje-
omsorg".

Förvaltn ingens bedömning

Enligt Falköpings kommuns policy för verksamhet och ekonomistyrning
ansvarar respektive nämnd för omfördelning inom nämnden. Social-
nämndens verksamhet är dock så omfattande att kommunfullmäktige tar
beslut uppdelat på två budgetramar, "Äldreomsorg" respektive "Individ- och
familjeomsorg". Enligt Falköpings kommuns riktlinje för verksamhet och
ekonomistyrning ska kommunfullmäktige besluta om en nämnd vill genom-
föra verksamhetsförändring. Socialnämnden anger i sin begäran att orsaken
till budgetförändringen är att verksamheten "Individ- och familjeomsorg"
varit och är underfinansierad.

Kommunledningsförvaltningen har ingen grund att göra någon annan
bedömning än den socialnämnden gjort. Verksamheten "Individ- och
familj eomsorg" bör tillföras medel i driftsbudgeten för år 2019 genom att
10 miljoner kronor överförs från verksamheten "Äldreomsorg".

Kommunledningsförvaltningen vill dock påminna om den kommun-
övergripande analys som gjordes i Falköpings kommuns årsredovisning för
år 2018 under avsnitt finansiell analys.

"Den sammanlagda avvikelsen för nämnderna jämfört med budget visade en
positiv avvikelse på 41,9 miljoner kronor. Motsvarande avvikelse för skatte-

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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intäkter och generella statsbidrag är en negativ avvikelse på 27,6 miljoner
kronor. De för högt budgeterade skatteintäkterna och generella stats-
bidragen beror på att Falköpings kommun inte haft den beräknade
befolkningsökningen samt sänkta generella statsbidrag baserat på andelen
av flyktingmottagandet. Det är viktigt att ha med sig denna analys i
kommande budgetarbetet/resursfördelning till nämnderna."

Ovanstående innebär att vid analys av de överskott som nämnderna visade år
2018, där socialnämnden stod för 24 av 41,9 miljoner kronor, måste man ha i
beaktande att budgetramarna var för höga i förhållande till de verkliga
skatteintäkterna.

Finansier ing

Finansiering sker inom socialnämnden. Falköpings kommuns sammanlagda
budgeterade driftsresultat berörs inte.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 5 maj 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 56/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 93 Dnr 2019/00206 003

Ändring av reglemente för socialnämnden med
anledning av ny tobakslag

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ändringen i
socialnämndens reglemente enligt framtaget förslag.

2 Ändringen gäller från och med den 1 juli 2019 och införs i kommunal
författningssamling KFS 2018:12.

Bakgrund

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen
(1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
(2017:425) och beslutades av riksdagen den 12 december 2018.

Med anledning av den nya lagen behöver reglementet för socialnämnden
ändras för att omfatta den nya lagen, med undantag från de bestämmelser
som behandlar tillsyn av rökfria miljöer som tillsynsmyndigheten,
Miljösamverkan östra Skaraborg, ansvarar för. Socialnämnden har behandlat
ärendet den 17 april 2019, § 45, och har föreslagit ändring av reglementet
enligt nedan.

Nuvar ande r eglemente
I 4 § socialnämndens reglemente framgår följande gällande delegering från
kommunfullmäktige.

"Socialnämnden ska utöva tillsyn
- över försäljning av tobak enligt tobakslagen (1993:581)
- över försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt
lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)"

För slag på ändr ing i r eglementet
Förslaget på ändring innebär att de två meningarna enligt ovan stryks och
ersätts med följande.

"Socialnämnden ska utöva tillsyn
- över ärenden enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Dock inte tillsyn av rökfria miljöer enligt 6 kap."

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna ändring av socialnämndens reglemente enligt framtaget förslag.

Justerarnas signaturer
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Ändringen gäller från och med den 1 juli 2019 och införs i kommunal
författningssamling KF S 2018:12.

Samtliga nämnders reglementen planeras att ses över i sin helhet under
hösten.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 maj 2019, har utarbetats av kanslichef Linda
Karelid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 57/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 94 Dnr 2019/00204 706

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

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet om ändring av avgifter för
serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen,
lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare till socialnämnden med motiveringen
att socialförvaltningen informerat om att ny information kan tillkomma i
ärendet.

Bakgrund

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

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

Enligt den nya lagen är det kommunen som ska ansvara för att lämna
tillstånd för tobaksförsäljning och ansvara för tillsynen. Verksamheten får
finansieras genom tillstånds- och tillsynsavgifter. Socialnämnden har enligt
sitt reglemente hand om tillsynsverksamheten på detta område och social-
förvaltningen har ett samverkansavtal med Tillstånd i Samverkan (TiS) som
administreras av Lidköpings kommun som utför Falköpings kommuns
verksamhet på området. Mot bakgrund av lagändringen kommer
omfattningen på ansökningarna att öka och därmed Falköpings kommuns
kostnader. Nya avgifter och revidering av vissa avgifter behöver därför göras
och förslaget är framtaget utifrån TiS uppskattade bedömning av arbets-
ökningen. Denna kommer att behöva ses över och följas upp framöver.

Tillägget och revideringen innebär att namnet på KFS:en ändras till
"Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria
läkemedel" samt att avgifter läggs till i en ny paragraf 3 benämnd
tobaksärenden. Enligt förslaget fastställs taxorna till följande.

• Ansökan om försäljningstillstånd för tobak 7 200 kronor

• Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 5 600 kronor

• Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 4 400 kronor

• Anmälan om förändrat försäljningstillstånd 2 000 kronor

• Tillsyn av försäljningstillstånd 6 000 kronor

Förvaltn ingens bedömning

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

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

Mot bakgrund av socialnämndens förslag föreslår kommunlednings-
förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
revidering och tillägg till lag om tobak och liknande produkter och lag om
handel med vissa receptfria läkemedel. Tillägget och revideringen föreslås
gälla från och med den 1 juli 2019 och införs i KFS 2018:07.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 58/2019.
Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering och
tillägg till avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt
alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel
med vissa receptfria läkemedel.

2 Tillägget och revideringen gäller från och med den 1 juli 2019 och införs i
KFS 2018:07.

Yrkanden

Karola Svensson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till socialnämnden
med motiveringen att socialförvaltningen informerat om att ny information
kan tillkomma i ärendet.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Karola Svenssons (C) yrkande om
återremiss och finner att kommunstyrelsen har beslutat att återremittera
ärendet.

Paragrafen sk ickas t i l l
Socialnämnden
Sara Cronholm, kommunjurist

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 95 Dnr 2019/00060 805

Ansökan från Avlopp Alvared ekonomisk förening om
bidrag till föreningar som bygger avloppsledningar för
anslutning till det kommunala avloppssystemet

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna bidrag på 26 360 kronor till Avlopp
Alvared ekonomisk förening som byggt avloppsledningar för anslutning
till det kommunala avloppssystemet.

2 Kommunstyrelsen beslutar att bidraget ska finansieras inom
kommunstyrelsens budget för bidragsgivning.

Bakgrund

Bidraget till föreningar som bygger avloppsledningar för anslutning till det
kommunala avloppssystemet är ett bidrag i form av ett infrastrukturstöd.
Föremål för detta bidrag är det ledningsnät som föreningen får etablera
mellan kommunens anslutningspunkt och respektive fastigheters
anslutningspunkter.

Syftet med bidraget är att:

• Skapa bättre förutsättningar för landsbygdsboende och bidra till
landsbygdsutveckling i kommunen.

• I ett långsiktigt perspektiv bidra till att minska hushållens negativa
miljöpåverkan.

• Säkra drift och utveckling på kommunens avloppsreningsverk.

Föreningen får bidrag i två delar:

1. 5 000 kronor per hushåll i föreningen

2. 30 kronor per meter avloppsledning som föreningen grävt ner, endast
till föreningens ledningsnät (från den kommunala anslutningspunkten
till fastigheternas gemensamma anslutningspunkt)

Förvaltn ingens bedömning

Avlopp Alvared ekonomisk förening har 4 medlemmar och har grävt ner
212 meter avloppsledning. Bidraget blir: 4 * 5 000 + 212 * 30 = 26 360 kronor.

Avlopp Alvared ekonomisk förening har byggt ut sitt avloppsystem, skrivit
avtal med VA -avdelningen på Falköpings kommun samt anslutit sig till en
anslutningspunkt anvisad av VA -avdelningen.

Justerarnas signaturer i Protokollsutdraget bestyrks
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I mars 2019 inkom föreningen med ansökan om bidrag och ansökan om
utbetalning av bidraget samt erforderlig redovisning. Total investerings-
kostnad för föreningen är cirka 82 000 kronor.

Bidraget lämnas efter det att beslutet är justerat.

Finansier ing

Bidraget ska finansieras inom kommunstyrelsens budget för bidragsgivning.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 9 maj 2019, har utarbetats av Ida Kyrkander,
chef för hållbar utveckling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 59/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Avlopp Alvared ekonomisk förening, Klas Åstrand
Ekonomiavdelningen
Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 96 Dnr 2019/00209 214

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Gamla
Stan 2:26 med flera (skola vid gamla kalkbrottet)

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för
del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet).

Reservat ion

Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Jonas Larssons (SD) yrkande.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 25 september 2017, § 96 att ge byggnads-
nämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Gamla
stan 2:26 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av en ny skola med
friytor som främjar elevernas hälsa och utveckling samt tillhörande
trafiklösningar. Skyddsvärda träd och alléer ska bevaras.

Genomförandet av detaljplanen innebär att en byggnad som används av
socialförvaltningen och marken i och kring det gamla kalkbrottet ersätts med
skola och tillhörande skolgård. Genomförandet innebär även en viss
justering av Hollendergatans dragning. Detaljplanen överensstämmer med
Översiktsplan 2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari
2018, § 44.

Byggnadsnämnden beslutade den 25 september 2018, § 121, att sända
detaljplaneförslaget på samråd. Samrådet pågick från den 2 oktober till den
30 oktober 2018. Under samrådstiden hölls ett samrådsmöte med berörda
sakägare. Under samrådstiden inkom totalt 36 synpunkter på förslaget, varav
3 utan erinran.

Byggnadsnämnden beslutade den 27 februari 2019, § 23, att sända det
justerade detaljplaneförslaget på granskning. Granskningen pågick från
den 4 mars till den 24 mars 2019. Under granskningstiden inkom totalt
22 synpunkter på förslaget, varav 2 utan erinran.

Byggnadsnämnden beslutade den 17 april 2019, § 54, att godkänna
granskningsutlåtandet och bemötandet av inkomna synpunkter samt att
överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

Detaljplanen för en ny skola vid det gamla kalkbrottet är en del av den nya
skolorganisationen som beslutades av kommunfullmäktige den 27 mars
2017, § 33. Under våren 2017 gjordes en lokaliseringsstudie som visade på
den nu aktuella platsens strategiska läge i Falköpings tätort för en ny skola.
Värden som vägdes in i lokaliseringen var bland annat trafiklösningar,
pågående markanvändning, centrumutveckling och förtätning, kultur- och
naturvärden samt närhet till gymnasiet och idrottsanläggningar. Detaljplanen
syftar till att utreda lämpligheten av en skola på den av kommunfullmäktige
utpekade platsen.

Under detaljplaneprocessens gång har flera utredningar tagits fram som
sammantaget, i det framtagna planförslaget, visar på att platsen lämpar sig
för en ny skola. Flera avvägningar mellan olika allmänna och enskilda
intressen har behövt göras för att platsen både ska fungera som en god skol-
och lärmiljö samtidigt som omgivningspåverkan och påverkan på befintliga
värden på platsen ska begränsas.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla
kalkbrottet).

Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 maj 2019, har utarbetats av kommunarkitekt
Amelie Sandström.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 61/2019.
Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för
del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet).

Yrkanden

Dan Hovskär (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Jonas Larsson (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Jonas
Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt
arbetsutskottets förslag.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 97 Dnr 2019/00053 299

Avyttring av Åsarps förskola del av Alvared 4:164

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår byggnadsnämnden att inleda en detaljplane-
läggning för del av fastigheten Alvared 4:164, Åsarps förskola.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 21 januari 2019, § 6, att överlämna
byggnaden Åsarps förskola till kommunstyrelsen för beslut om rivning,
försäljning eller annat.

Enligt Falköpings kommuns policy för lokalförsörjning och byggnads-
investeringar ska internt outnyttjade fastigheter, vilka enligt lokal-
försörjningsplanen inte är aktuella för kommunal verksamhet inom
Falköpings kommun, ställas inför ett av följande överväganden.

• Fastigheter vilka till fullo hyrs ut av kommunen till externa aktörer
bör säljas till kommunalt bolag eller extern aktör.

• Fastigheter som kan säljas eller innehåller stora bokförda värden bör
säljas.

• Fastigheter som inte kan säljas och innehåller lågt bokförda värden
bör rivas.

Enligt samma policy beslutar tekniska nämnden utifrån lokalförsörjnings-
planen att lämna över ärenden rörande avyttring av internt outnyttjade
byggnader till kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden bedömer att det inte finns något kommunalt verksam-
hetsbehov av byggnaden Åsarps förskola efter hösten 2019 och har för avsikt
att avyttra förskolebyggnaden. Byggnaden kommer från och med hösten
2019 stå outnyttjad då Åsarps förskola flyttar sin verksamhet till området vid
Åsarpsskolan.

Åsarps förskola är belägen på den kommunägda fastigheten Alvared 4:164.
Förskolan är inte avstyckad. Det finns en gällande detaljplan för området
från 1956. I den gällande detaljplanen är området allmän plats, park. Drift-
och kapitalkostnader för byggnaden uppgår till 147 000 kronor per år.

Förvaltn ingens bedömning

Byggnaden Åsarps förskola är i gott skick och skulle lämpa sig som ett
enbostadshus. För att Falköpings kommun ska kunna stycka av och försälja
byggnaden behöver en ny detaljplan tas fram som prövar platsens lämplighet
för bostadsbebyggelse.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 30 april 2019, har utarbetats av
kommunarkitekt Amelie Sandström.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 62/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Amelie Sandström, kommunarkitekt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 98 Dnr 2019/00203 101

Remittering av motion från Marita Ljus (SD) och
Jonas Larsson (SD) om uttalande om återvändande
IS-terrorister

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen om uttalande om återvändande
IS-terrorister bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott. Motionen
behandlas preliminärt i kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 oktober
2019.

Bakgrund

Marita Ljus (SD) och Jonas Larsson (SD) har väckt en motion om uttalande
om återvändande IS-terrorister. Av motionen framgår följande.

" Motion angående uttalande om åter vändande IS-ter r or ister  och
uppdr ag till nämnder  och styr elser  med anledning av detta
Terrorism är vår tids i särklass ondaste krigsföring. Sverigedemokraterna har
på riksnivå verkat för krafttag mot terrorism i många år med Sveriges
medborgare säkerhet som största drivkraft. Redan 2013 visade utredningar
vikten av en tuffare lagstiftning, men på grund av 2 regeringars undfallenhet
står vi nu utan möjligheter att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda våra
medborgare och ge upprättelse till offren.

I nuläget beräknas 150 terrorister redan ha återvänt till Sverige och det
förblir osäkert vad som kommer att ske med de 150 som fortsatt återfinns i
Syrien eller närområdet. Regeringens handfallenhet i frågan utsätter hela
befolkningen för fara men skapar även potentiella praktiska och moraliska
problem för landets kommuner, hur agerar man när en före detta IS-terrorist
knackar på dörren? Enligt Sverigedemokraterna är det bättre att förekomma
än att förekommas, därför vill vi omgående vidta kommunala åtgärder för att
trygga kommunens invånare.

Den som anslutit sig till en terrororganisation, vars syfte är att förgöra vårt
fria och demokratiska samhälle, har också vänt sig bort från vårt samhälle.
Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa personer genom t.ex.
försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder.

1 Staffanstorp har kommunstyrelsens ordförande, Christian Sonesson (M), på
ett föredömligt sätt lagt förslag till kommunen om ett uttalande och uppdrag
till nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar att
kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ
av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister, eller andra som
deltagit i eller stött terrorism.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

6 4 4 . - -



FLAKÖPEUR
Kommunstyrelsen

Sida
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 29(37)
Sammanträdesdatum
2019-06-05

Vi anser att Falköpings kommunfullmäktige bör göra ett liknande uttalande
och att våra nämnder och styrelser också utarbetar direktiv som förhindrar att
Falköpings kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

• att uttala följande:

Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex. återvändande
IS-terrorister, är inte välkommen till Falköpings kommun.

o Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot vårt fria
samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få
kommunens hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av
kommunen i någon form.

o Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa
till med bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med
samhällelig service.

o Falköpings kommun prioriterar genom detta ställningstagande
våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi
tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.

• att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av
kommunfullmäktiges uttalande ovan, att utarbeta direktiv som
förhindrar att Falköpings kommuns ekonomiska eller personella
resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till
återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött
terrorism."

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 28, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Paragrafen sk ickas t i l l
Katarina Andersson, kommundirektör
Linda Karelid, kanslichef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§99 Dnr 2019/00001 101

Delegationsbeslut och anmälningsärenden

Kommunstyrelsens beslut

1 Nedanstående förteckningar över delegationsbeslut och anmälnings-
ärenden läggs till handlingarna.

Bakgrund

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger
någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar.
Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet,
ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kommunstyrelsens
delegationsbestämmelser.

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har
samma rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan kommunstyrelsen när
som helst återkalla delegationen.

Anmälan av delegat ionsbeslut

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens delegations-
bestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande
sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för kommun-
styrelsen i form av nedanstående förteckning.

Delegat ionsbeslut

Ordförandebeslut (§ 3)

Diar ienr Beslut Delegat

2018/516 Beslut om tillägg till köpeavtal för
Friggeråker 24:9

Kommunstyrelsens
ordförande

Personalärenden — kommunövergripande (§ 7)
Beslut Delegat

Anställningar  på kommunledningsför valtningen
under  apr il 2019

Turistinformatör, visstidsanställning Turistchef
Mätingenjör Stadsbyggnadschef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Diar ienr Beslut Delegat

2018/95 Tilldelningsbeslut om upphandling av
fördjupad inventering av reptiler

Kommundirektör

Diar ienr Beslut Delegat

2019/213 Adressättning för fastigheten Fjällåkra Mark- och
2:54 exploateringsingenjör

2019/219 Jordbruksarrende på fastigheten Yllestad Mark- och
1:39 exploateringsingenjör

2019/211 Jordbruksarrende på fastigheten Stenstorp Mark- och
38:1 exploateringsingenjör

2019/216 Jordbruksarrende på fastigheten Mark- och
Friggeråker 25:8 med flera exploateringsingenjör

2019/217 Benefik nyttjanderätt på fastigheten Mark- och
Friggeråker 25:8 exploateringsingenjör

2019/224 Adressättning för fastigheten Mark- och
Fjällskivlingen 3 exploateringsingenjör

2019/235 Adressättning för fastigheten Saleby 4:3 Mark- och
exploateringsingenjör

2019/231 Jordbruksarrende på fastigheten Tåstorp Mark- och
7:7 (skifte 301) exploateringsingenjör

2019/230 Jordbruksarrende på fastigheten Tåstorp Mark- och
7:7 exploateringsingenjör

2019/223 Jordbruksarrende på fastigheterna Mark- och
Redber ga 1:18-19 exploateringsingenjör

2019/246 Reservation av småhustomt Sockerröret 7 Mark- och
exploateringsingenjör

2019/234 Benefik nyttjanderätt på fastigheten Mark- och
Mösseberg 49:10 exploateringsingenjör

2019/248 Försäljning av fastigheten Fjällåkra 11:8 Mark- och
exploateringsingenjör

Justerarnas signaturer
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Diar ienr Beslut Delegat

2019/171 Ansökan om inskrivning på fastigheten Mark- och
Bergkristallen 1 till förmån för Gamla exploateringsingenjör
Stan 2:26

2019/48 Servitutsavtal på fastigheten Fredriksberg Mark- och
1:8 exploateringsingenjör

2019/256 Adressättning för fastigheten Hassla 2:84 1:e mätningsingenjör

2019/66 Försäljning av småhustomt Olvonet 1 Mark- och
Stenstorp exploateringsingenjör

2019/116 Ansökan om fastighetsreglering för Slöta Mark- och
4:71 exploateringsansvarig

2018/157 Genomförandeavtal, upplåtelse av Mark- och
lägenhetsarrende åt Trafikverket för exploateringsansvarig
Friggeråker 25:8

2019/257 Uppsägning av lägenhetsarrende Mark- och
Friggeråker 25:8 exploateringsansvarig

2019/249 Benefik nyttjanderätt på Falevi 1:1 Mark- och
exploateringsansvarig

2019/259 Jordbruksarrende på fastigheten Mark- och
Friggeråker 25:8 m.fl. exploateringsingenjör

2019/262 Benefik nyttjanderätt på fastigheten Mark- och
Tåstorp 7:7 m.fl. exploateringsingenjör

Anmälningsärenden
I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar som kan
vara av intresse för kommunstyrelsen.

Nr Är ende

1 Protokoll från samordningsförbundet Östra Skaraborg den 23 april
2019

2 Protokoll från kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
den 20 maj 2019

3 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund fredagen den 10 maj
2019

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Information från Skaraborgs kommunalförbund

Informat ion

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Adam Johansson (M) informerar
om aktuella frågor inom Skaraborgs kommunalförbund. På Skaraborgs
kommunalförbunds styrelsemöte den 10 maj 2019 behandlades bland annat
följande frågor.

• Förslag till gemensam prislista för gymnasieplatser i Skaraborg
år 2019

• Förslag till Måldokument Utbildning Skaraborg

Justerarnas signaturer
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§ 101 Dnr 2019/00287 101

Begäran från Moderaterna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet om nyval av presidierna i nämnder
med mera

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Uppdragen återkallas för presidiet i kommunstyrelsen.

2 Uppdragen återkallas för presidiet i krisledningsnämnden.

3 Uppdragen återkallas för presidiet i barn- och utbildningsnämnden.

4 Uppdragen återkallas för presidiet i socialnämnden.

5 Uppdragen återkallas för presidiet i tekniska nämnden.

6 Uppdragen återkallas för presidiet i kompetens- och arbetslivsnämnden.

7 Uppdragen återkallas för presidiet i kultur- och fritidsnämnden.

8 Uppdragen återkallas för presidiet i byggnadsnämnden.

9 Uppdragen återkallas för presidiet i nämnden för samhällsskydd
mellersta Skaraborg avseende de av Falköpings kommun valda
ledamöterna.

10 Uppdragen återkallas för presidiet i valnämnden.

11 Nyval ska genomföras av presidium

12 Nyval ska genomföras av presidium

13 Nyval ska genomföras av presidium

14 Nyval ska genomföras av presidium

15 Nyval ska genomföras av presidium

16 Nyval ska genomföras av presidium
arbetslivsnämnden.

17 Nyval ska genomföras av presidium för kultur och fritidsnämnden.

18 Nyval ska genomföras av presidium för byggnadsnämnden.

19 Nyval ska genomföras för presidium i nämnden för samhällsskydd
mellersta Skaraborg avseende de av Falköpings kommun valda
ledamöter.

20 Nyval ska genomföras av presidium för valnämnden.

för kommunstyrelsen.

för krisledningsnämnden.

för barn- och utbildningsnämnden.

för socialnämnden.

för tekniska nämnden.

för kompetens- och

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Reservat ion

Samtliga tjänstgörande ledamöter i Socialdemokraternas och
Sverigedemokraternas partigrupper reserverar sig mot beslutet till förmån för
Ingvor Bergmans (S) yrkande om bordläggning och Johanna Svenssons (S)
yrkande om avslag.

Bakgrund

Anders Winlöf (M), Karola Svensson (C), Dan Hovskär (KD), Annika Carp
(L), Erik Kyrkander (V) och Camilla Funke (MP) har i en skrivelse daterad
den 4 juni 2019 begärt att nyval av presidierna i nämnder med mera
genomförs. Av skrivelsen framgår följande.

"Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet har tillsammans bildat en ny majoritet i Falköpings
kommun. Våra partier har tillsammans 26 mandat i kommunfullmäktige av
totalt 51 mandat.

Vi hemställer därför att kommunfullmäktige beslutar att uppdragen
återkallas för presidierna och att nyval för presidierna genomförs för
kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, byggnadsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, kompetens- och arbetslivsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, nämnden för
samhällsskydd mellersta Skaraborg avseende de av Falköpings kommun
valda ledamöter och valnämnden för återstående del av nuvarande
mandatperiod.

Enligt 6 kap. 21 § andra stycket kommunallagen får fullmäktige välja ett nytt
presidium om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett
sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår
i den politiska majoriteten.

Mot bakgrund av det förändrade majoritetsförhållandet bör uppdragen i ovan
nämnda presidier återkallas och nyval av presidier ske."

Yrkanden

Ingvor Bergman (S) yrkar att ärendet bordläggs.

Karola Svensson (C) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Karola Svenssons (C) yrkande om att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde respektive Ingvor Bergmans (S)
yrkande om bordläggning och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt
Karola Svenssons (C) yrkande om att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.

Omröstning begärs.

Justerarnas signaturer
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Följande propositionsordning godkänns. "Den som stödjer Karola Svenssons
(C) yrkande om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja.
Den som stödjer Ingvor Bergmans (S) yrkande om att ärendet ska bordläggas
röstar nej."

Vid omröstningen avges 7 ja -röster och 6 nej -röster. Se omröstningslistan
nedan. Kommunstyrelsen har alltså beslutat att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.

Omr östningslista § 101

Ledamöter J a Nej Avstår

Susanne Larsson (S) X

Adam Johansson (M) X

Dan Hovskär (I(D) X

Jonas Larsson (SD) X

Ingvor Bergman (S) X

Johanna Svensson (S) X

Ingrid A. Jarlsson (M) X

Debora Josefsson (KD) X

Marita Ljus (SD) X

Niclas Hillestrand (S) X

Erik Kyrkander (V) X

Niclas Fällström (C) X

Tjänstg. ordf. Karola Svensson (C) X

Summa 7 6

Yrkanden

Johanna Svensson (S) yrkar avslag till nya majoritetens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifall till nya majoritetens förslag
respektive Johanna Svenssons (S) yrkande om avslag och finner att
kommunstyrelsen har beslutat att bifalla nya majoritetens förslag.

Omröstning begärs.

Följande propositionsordning godkänns. "Den som vill bifalla nya
majoritetens förslag röstar ja. Den som stödjer Johanna Svenssons (S)
yrkande om avslag röstar nej."

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Vid omröstningen avges 7 ja -röster och 6 nej -röster. Se omröstningslistan
nedan. Kommunstyrelsen har alltså beslutat att bifalla nya majoritetens
förslag.

Omr östningslista § 101

Ledamöter J a Nej Avstår

Susanne Larsson (S) X

Adam Johansson (M) X

Dan Hovskär (KD) X

Jonas Larsson (SD) X

Ingvor Bergman (S) X

Johanna Svensson (S) X

Ingrid A. Jansson (M) X

Debora Josefsson (KD) X

Marita Ljus (SD) X

Niclas Hillestrand (S) X

Erik Kyrkander (V) X

Niclas Fällström (C) X

Tjänstg. ordf. Karola Svensson (C) X

Summa 7 6

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks


