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§53 Dnr 2022/00250

Motion från Ingvor Bergman (S) och Helöne Svensson
(S) om att undersöka möjligheten att tillsammans med
Hyresbostäder Falköping införa Huskurage, ett sätt att
skapa trygghet i boendemiljöer

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för yttrande.

Bakgrund

Ingvor Bergman (S) och Helne Svensson (S) har väckt en motion om att
undersöka möjligheten att tillsammans med Hyresbostäder Falköping införa
Huskurage, ett sätt att skapa trygghet i boendemiljöer. Av motionen framgår
följande.

" Mot ion om Huskur age
Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i
nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. Det är en
förebyggande metod med direkt effekt mot våld i nära relationer. Huskurage
är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg om du
misstänker att någon i din omgivning far illa. I vårt övergripande mål om
Social Hållbarhet betonas vikten av trygghetsskapande arbete samt vikten av
relationsskapande möten mellan människor. Eftersom mycket våld sker i
hemmen, bakom stängda dörrar så krävs det olika typer av åtgärder
kompletterat med de verktyg som samhället har idag för att arbeta mot våld i
nära relationer.

Huskurage är ett sätt att skapa trygghet i kommunens boendemiljöer och ett
sätt att visa omtanke om varandra.

Huskurage som i& och produkt är gratis men det kan kosta liv att inte agera.

Utöver vuxna som utövar våld mot vuxna så lever ca 200 000 barn i Sverige
i hem med våld. Det är alltså var tionde barn som lever i en miljö där de
tvingas uppleva våld mot en förälder.

Falköpings Hyresbostäder är ett kommunalt bolag i framkant och att införa
detta i bolagets samtliga hus är ingen kostsam verksamhet. Huskurage
bygger på att ett informationsblad sätts upp i trapphuset och en information
ges till hyresgästerna om nyheten.

Huskurage är ett sådant verktyg!

Justerarna i aturer
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Socialdemokraterna föreslår:
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2022-05-30

Att Faköpings kommun tillsammans med Hyresbostäder undersöker
möjligheterna att i bolagets fastigheter införa Huskurage.

Att kommunen sprider informationen och vikten av att införa Huskurage
även hos privata fastighetsägare."

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas n'aturer ..--- Protokollsutdraget bestyrks
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§54 Dnr 2022/00194

Motion från Anders Blom (MP) om att Falköpings
kommun utreder möjligheter att etablera en
solcellspark på kommunens mark

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för yttrande.

Bakgrund

Anders Blom (MP) har väckt en motion om att Falköpings kommun ska
utreda möjligheten att etablera en solcellspark på kommunens mark. Av
motionen framgår följande.

Solcellspar k i Falköping
Klimatförändringarna är mänsklighetens genom tidernas största utmaning.
En central del i den omfattande omställningen av samhället är
energiförsörjningen. Elenergin måste komma från källor som är
förnyelsebara och hållbara. Falköpings kommun har efter lång tids politiskt
arbete en ambitiös klimatstrategi där vi betonar att alla delar av samhället
måste gemensamt sträva mot en klimatneutral livsstil. Miljöpartiet anser att
vi nu behöver gå från ord till handling. Som kommun ska vi alltid föregå
med gott exempel i omställningsfrågor och därför har Miljöpartiet i
Falköping länge fört samtal om att upprätta en solcellsanläggning
exempelvis på den täckta deponin.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta att Falköpings kommun
utreder möjligheter att etablera en solcellspark på kommunens mark.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen
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§ 55 Dnr 2022/00261

Fråga från Sonja Eriksson (SD) till Nämnden för
samhällsskydd mellersta Skaraborgs ordförande om
sprängkistor i Falköpings kommun

Bakgrund

Sonja Eriksson (SD) har med kommunfullmäktiges medgivande ställt
följande fråga till Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs
ordförande Dan Hovskär (KD) om sprängkistor i Falköpings kommun.

Fråga

"Koll på sprängkistor i vår kommun

De senaste dagarna har vi kunnat lyssna och läsa om den olycka med en
sprängkista som inträffade i Östersund i november 2020. Det är Kaliber i
Sveriges radio som tagit upp detta. I olyckan omkom en kommunanställd
samt en annan skadades alvarligt när de skulle öppna ett så kallad
sprängförråd. Den var full med svartkrut och tändhattar som kommunen
hade glömt bort att det fanns. Enligt Kalibers undersökning så säger 125 av
de 142 kommuner som svarat att de inte har tagit reda på hur det ligger till
med sprängförråd, efter explosionen i Östersund. Hälften uppger att orsaken
är att de inte känt till att det kan finnas bortglömda sprängkistor.

Med anledning av detta vill jag fråga Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs
ordförande Dan Hovskär

- Har Falköpings kommun någon vetskap om hur det ligger till med
sprängkistor i vår kommun?"

Svar

"Tack för frågan.

Detta är inte ett ämne som jag dagligdags håller på med, men jag har tittat på
det och här kommer mitt svar. Sprängkistor är inte längre godkända för
förvaring av explosiva varor, så om det finns någon kvar har vi inte
kännedom om detta och det är i så fall olaglig förvaring.

Om någon i kommunen har tillstånd för sprängämne är det normalt sett
tekniska förvaltningen, som har det.

Men vi på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) har inte utfärdat några
tillstånd för sprängkistor.

När Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft
skärptes förvaringskraven, sprängkistor blev inte längre tillåtna då
tillträdesskyddet är för dåligt, innan dess fanns det övergångsregler hur länge

Justerarnas signaturer
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de fick användas. Samtidigt tog kommunerna över ansvaret från polisen som
tillståndsmyndighet. SMS och Räddningstjänsten har som
tillståndsmyndighet inte beviljat några tillstånd för sprängkistor varken till
kommunen eller till någon annan. Utan tillstånd kan man inte på laglig väg
förvara något sprängämne, krut eller svartkrut m.m.

Men skulle någon sprängkista hittas är rådet att kontakta polisen så får deras
bombtekniker ta hand om kistan och innehållet av eventuella sprängämnen.

Så svaret på din fråga är nej, vi har ingen vetskap eller kännedom om det
finns kvar några sprängkistor i Falköpings kommun. Skulle det upptäcktes
någon så är det i så fall, olaglig förvaring.

Dan Hovskär

Ordförande Samhällsskydd Mellersta Skaraborg"

Paragrafen sk ickas t i l l
Dan Hovskär (KD)
Sonja Eriksson (SD)

Justerarnap naturerg _ Protokollsutdraget bestyrks
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§56 Dnr 2022/00187

Revisionsberättelse för kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2021

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 2021 läggs
till handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

Jäv

Rune Lennartsson (C) deltar ej i handläggningen av detta ärende på grund av
jäv.

Sammanfat tn ing

Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst beslutade den 25
mars 2022, § 468, att godkänna årsredovisningen och att översända den till
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.
Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets
verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2021 till
medlemskommunernas kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges
presidium föreslår att förbundsdirektionen för kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunder lag

Presidiets förslag, 2022-05-22

Direktionen 2022-03-25, § 468

Revisionsberättelse, 2022-03-09

Granskning av årsredovisningen

Årsredovisning 2021 för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Paragrafen sk ickas t i l l
Tolkförmedling Väst

Justerarnas signaturer
. 1 k7/7/7/,_..--

Protokollsutdraget bestyrks

.



FAKÖPIIN2
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(27)
Sammanträdesdatum
2022-05-30

§57 Dnr 2022/00173

Revisionsberättelse för kommunalförbundet Avfall och
Återvinning Skaraborg (f.d. Avfallshantering Östra
Skaraborg) och prövning av ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2021

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för kommunal-
förbundet Avfall och Återvinning Skaraborg (f.d. Avfallshantering Östra
Skaraborg) för verksamhetsåret 2021 läggs till handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för kommunal-
förbundet Avfall och Återvinning Skaraborg (f.d. Avfallshantering Östra
Skaraborg) ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv

Adam Johansson (M) och Karola Svensson (C) deltar ej i handläggningen av
detta ärende på grund av jäv.

Sammanfat tn ing

Direktionen för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg (f.d.
Avfallshantering Östra Skaraborg) beslutade den 21 mars 2022, § 15, att
godkänna årsredovisningen för år 2021.

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets
verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2021 till
medlemskommunernas kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges
presidium föreslår att förbundsdirektionen för kommunalförbundet ska
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunder lag

Presidiets förslag, 2022-05-22

Direktionen 2022-03-21, § 15

Revisionsberättelse, 2022-03-29

Granskningsrapport

Årsredovisning 2021 för Avfallshantering Östra Skaraborg

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg

Justerarnas s turer Protokollsutdraget bestyrks
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§58 Dnr 2022/00169

Revisionsberättelse för Skaraborgs kommunalförbund
och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen
för verksamhetsåret 2021

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för Skaraborgs
kommunalförbund för verksamhetsåret 2021 läggs till handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för Skaraborgs
kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv

Adam Johansson (M) och Ingvor Bergman (S) deltar ej i handläggningen av
detta ärende på grund av jäv.

Sammanfat tn ing

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 11 mars 2022,
§ 2, att godkänna förslag till årsredovisning för år 2021 och att överlämna
den till revisorerna och medlemskommunernas fullmäktige.
Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets
verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2021 till
medlemskommunernas kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges
presidium föreslår att förbundsdirektionen för kommunalförbundet ska
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunder lag

Presidiets förslag, 2022-05-22

Direktionen 2022-03-11, § 2

Revisionsberättelse 2021-03-22

Granskningsrapport

Årsredovisning 2021

Paragrafen sk ickas t i l l
Skaraborgs kommunalförbund

Justerarnas ' naturer,Ang
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§59 Dnr 2022/00162

Revisionsberättelse för kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborg och prövning av
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för
verksamhetsåret 2021

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för kommunal-
förbundet Miljösamverkan östra Skaraborg för verksamhetsåret 2021
läggs till handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för kommunal-
förbundet Miljösamverkan östra Skaraborg ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

Jäv

Adam Johansson (M), Karola Svensson (C) och Pema Malmgren (M) deltar
ej i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.

Sammanfattn ing

Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg
beslutade den 4 mars 2022, § 1, att godkänna årsredovisningen för år 2021.
Den 8 mars, § beslutade direktionen att överlämna årsredovisningen till
medlemskommunernas kommunfullmäktige för godkännande samt att
bevilja Miljönämnden östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2021.
Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets
verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2021 till
medlemskommunernas kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges
presidium föreslår att förbundsdirektionen för kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborg ska beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

Beslutsunder lag

Presidiets förslag, 2022-05-22
Direktionen 2022-03-04, § 1
Direktionen 2022-03-08, § 4
Revisionsberättelse, 2022-03-07
Granskning av årsredovisningen
Årsredovisning 2021 för Miljösamverkan östra Skaraborg

Paragrafen skickas t i l l
Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg

J usterarnas naturer

/

Protokollsutdraget bestyrks
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§60 Dnr 2022/00153

Revisionsberättelse för kommunalförbundet
Skaraborgsvatten och prövning av ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen verksamhetsåret 2021

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för kommunal-
förbundet Skaraborgsvatten för verksamhetsåret 2021 läggs till
handlingarna.

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för kommunal-
förbundet Skaraborgsvatten ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv

Roger Lundberg (S), Ed Kahrs (M), Vanja Wallemyr (C) och Christopher
Miinch (SD) deltar ej i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.

Sammanfat tn ing

Direktionen för Skaraborgsvatten beslutade den 25 februari 2022, § 4, att
fastställa årsredovisningen för år 2021. Kommunalförbundets revisorer har
granskat kommunalförbundets verksamhet och överlämnat en
revisionsberättelse för år 2021 till medlemskommunernas
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att
förbundsdirektionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten ska beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunder lag

Kommunfullmäktiges presidiums förslag, 2022-05-22

Direktionen 2022-02-25, § 4

Revisionsberättelse, 2022-03-18

Granskningsrapport

Årsredovisning 2021 för Skaraborgsvatten

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Justeramas aturer Protokollsutdraget bestyrks
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§61 Dnr 2022/00207

Start av utförande av projektet Utveckling av
stadskärnan, etapp 1 och 2

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att starta utförandet av etapp 1 och 2 inom
projektet "Utvecklingen av stadskärnan".

Sammanfat tn ing

Kommunen har under 2021 genomfört en arkitekttävling för att få fram en
gestaltning till de offentliga miljöerna inom stadskärnan. Sedan vinnaren av
arkitekttävlingen presenterades i juni 2021 har kommunen tillsammans med
arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskap bearbetat förslaget och
förväntas påbörja verkställandet av etapp 1 och 2 med start under hösten
2022.

Budget för genomförande av projektet framgår av kommunens flerårsplan
för åren 2022-2024. Där finns avsatta medel om 25 miljoner kr för projektet.
Etapp 1 och 2 inryms i denna budgetram. Några ytterligare medel tillförs inte
projektet i och med detta beslut. Anledningen till att detta ärende lyfts är för
att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om att tekniska nämnden får
påbörja utförandet av projektet och därmed börja nyttja den avsatta
budgeten.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 71/2022

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-13

Projektdirektiv, 2022-04-10

Bilaga 1, etappindelning, 2022-04-13

Yrkanden

Adam Johansson (M), Jonas Larsson (SD), Ingvor Bergman (S), Dan
Hovskär (KD) och Annika Carp (L) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerarnas signaturer
fr___)

A r i y al F
Protokollsutdraget bestyrks
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Paragrafen sk ickas t i l l
Amelie Sandström, Biträdande stadsbyggnadschef
Fredrik Johansson, Gatuchef
Ekonomiavdelningen

Justerarnas si aturer

— , A \ - : ) i y F
Protokollsutdraget bestyrks
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§62 Dnr 2021/00394

Begäran om inlösen av fastighet på Gamla Stan 2:24

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Köpeavtal — Falköping Gamla
stan 2:24.

2 Kommunfullmäktige beslutar att medge tilläggsanslag till
kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 4 190 000 kr.

Sammanfat tn ing

Falköpings kommun har fått in en begäran om att lösa in fastigheten Gamla
Stan 2:24 som är planlagd som allmän plats - parkmark. Kommunen har
enligt Plan- och bygglagen samt Expropriationslagen en skyldighet att lösa
in sådana fastigheter. En marknadsvärdering av fastigheten har gjorts och
ersättningen för fastigheten enligt köpeavtalet är marknadsvärdet uppräknat
med 25 % enligt bestämmelserna i Expropriationslagen. Den totala
ersättningen uppgår till 4 187 500 kronor. Kommunstyrelsens
investeringsbudget innehåller inte någon post för förvärv av fastigheter.
Kommunledningsförvaltningens förslag är därför att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal mellan kommunen och
fastighetsägarna samt att medge tilläggsanslag till kommunstyrelsens
investeringsbudget för år 2022 med 4 190 000 kronor.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 72/2022

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-30

Köpeavtal — Falköping Gamla Stan 2:24

Värdering Gamla Stan 2:24

Paragrafen sk ickas t i l l
Amelie Sandström, biträdande stadsbyggnadschef
Alexander Järkeborn, Mark- och exploateringsansvarig
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarnaisti aturer
7

,,,,,
Protokollsutdraget bestyrks
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§ 63 Dnr 2021/00528 252

Förvärv av del av fastigheten Friggeråker 23:1 i
Falköping

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering
samt nyttjanderättsavtal mellan Falköpings kommun och fastighetsägaren
till Friggeråker 23:1.

2 Kommunfullmäktige beslutar att medge tilläggsanslag till
kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 16 100 000 kr.

Sammanfattn ing

Skaraborg Logistic Center som ligger på Marjarps industriområde i
Falköping har en positiv utveckling. Därför håller kommunen på att ta fram
ett planprogram för den fortsatta utbyggnaden av området. Kommunen äger
en del av den mark som ingår i planprogrammet men behöver förvärva
ytterligare mark. En överenskommelse om att förvärva cirka 50 hektar mark,
vilket motsvarar hälften av den mark som ingår i planprogrammet, har
träffats med en av fastighetsägarna. I kommunstyrelsens investeringsbudget
för år 2022 finns inga medel budgeterade för fastighetsförvärv.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna överenskommelsen samt att medge
tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2022 med
16 100 000 kronor.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 73/2022

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-12

Ansökan och överenskommelse mellan Falköpings kommun och
fastighetsägaren till Friggeråker 23:1 undertecknad 2022-04-01

Nyttjanderättsavtal mellan Falköpings kommun och fastighetsägaren till
Friggeråker 23:1 undertecknat 2022-04-01

Paragrafen skickas t i l l
Amelie Sandström, biträdande stadsbyggnadschef
Alexander Järkebom, mark- och exploateringsansvarig
Ekonomiavdelningen

Justerarna ' naturerr g ....._A5dk Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖPN9
Kommunfullmäktige

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (27)
Sammantradesdatum
2022-05-30

§64 Dnr 2022/00208

Uppdrag om utredning gällande organisation för drift
av skidanläggningen samt genomförande av
koncessionsupphandling för camping och stugby

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen utreda och ta fram förslag
på organisation och budget för drift av skidanläggningen.

Kommunful lmäkt iges beslut

2 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en ny
koncessionsupphandling för driften av Mössebergs Camping och Stugby
under andra halvåret 2022.

Sammanfat tn ing

Kommunledningsförvaltningen har genom näringslivsavdelningen
genomfört en koncessionsupphandling av Skidbacke, Camping och Stugby i
enlighet med kommunstyrelsens beslut i augusti 2020, § 112. Det inkom
inga formella anbud under koncessionsupphandlingen, Förvaltningen har
efter anbudstiden fört vidare diskussioner avseende entreprenaden med fem
intressenter. Dock gav detta inte heller något resultat.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 75/2022

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-11

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ingvor Bergman (S) yrkar följande "Socialdemokraterna yrkar att
kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med kultur och
fritidsförvaltningen och kompetens och arbetslivsförvaltningen utreda och ta
fram ett förslag på organisation och budget för drift av skidanläggning och
Mössebergs Camping och Stugby i egen regi."

Jonas Larsson (SD) yrkar i enlighet med Ingvor Bergmans (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive
Ingvor Bergmans (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justerarnas Ksig3 urer

Iv;
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n y /7177-/
Protokollsutdraget bestyrks
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2022-05-30

Votering begärs.

Följande propositionsordning godkänns av kommunfullmäktige. För att rösta
i enlighet med kommunstyrelsens förslag rösta ja. För att rösta i enlighet
med Ingvor Bergmans (S) yrkande rösta nej.

Med omröstningsresultatet 26 ja -röster och 25 nej -röster har
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

O mr ös t n in gs l is t a

Omröstningslista § 64

Ledamöter J a Nej Avstår

KD 1: e vice ordf. Michael Kristiansson X

M 2:e vice ordf. Anders Winlöf X

S Ingvor Arnoldsson X

C Karola Svensson X

M Adam Johansson X

SD Johanna Johansson X

- S Ingvor Bergman X

KD Dan Hovskär X

SD Christopher Miinch X

M Ed Kahrs X

C Niclas Fällström X

V Erik Kyrkander X

S Susanne Berglund X

SD Jonas Larsson X

S Niclas Hillestrand X

M Christina Jorm6as X

KD Angela Joelsson X

S Kovan Akrawi X

L Annika Carp X

C Rune Lennartsson X

SD Matti Ovist X

M Sture Olsson X

Justerarnas si turerr r . - - -
1.__

Protokollsutdraget bestyrks
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Omr östningslista § 64

Ledamöter J a Nej Avstår

S Roger Lundberg X

MP Anders Blom X

S Thomas Svensson X

C Wanja Wallemyr X

SD Marita Ljus X

M Johan Eriksson X

S Corry Thuresson X

V Emil Estaanez X

KD Debora Josefsson X

S Helåle Svensson X

SD Sonja Eriksson X

C Göte Andersson X

M Pema Malmgen X

S Marie Post X

S Inga-Lill Bergsten X

SD Frank Wurm X

C Helén Engström X

S Alex Bergström X

SD Gerhard Karlsson X

S Anna -Bella Nordh Fahlqvist X

M Inge Persson X

L Anna -Brita Fransson X

V Elisabeth Klang X

S Fredy Netiman X

C Christiane Uhle Johansson X

SD Per Magnusson X

KD Maria Bruckshaw X

S Lisbeth Ek X

S Patrik Björck X

Justerarnap : natureri i 7s tg

/ 5 ' , ....., _

Protokollsutdraget bestyrks
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Omr östningslista § 64

Ledamöter J a Nej Avstår

Summa 26 25

Paragrafen skickas till
Magnus Sunden, näringslivschef

Justerarn3atureras/srh,7 nd i---
Protokollsutdraget bestyrks
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§65 Dnr 2022/00158

Revidering av avkastningskraven i ägardirektiven för
Falköpings Hyresbostäder AB

Kommunful lmäkt iges beslut

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

Jäv

Fredy Netiman (S) och Jonas Larsson (SD) deltar ej i handläggningen av
detta ärende på grund av jäv.

Sammanfat tn ing

I Falköpings kommuns ägardirektiv till Falköpings Hyresbostäder AB finns
krav på att bolagets bostadsbestånd skall lämna en marknadsmässig
avkastning. Förslaget är nu att revidera detta krav från att uppgå till lägst 4
procent till: Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara
lägst genomsnittlig direktavkastning enligt Sveriges Allmännyttas statistik
för riket för jämförbara bolag året före räkenskapsåret.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 79/2022

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-10

Förslag till nytt ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB

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

Justerarna ignaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§66 Dnr 2022/00219

Utökad borgensram för Hotellfastigheter i Falköping AB

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunal borgensram, såsom för
egen skuld, för Hotellfastigheter i Falköping AB från 2,5 miljoner kronor
till 12 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfat tn ing

Det av Falköpings kommun helägda Hotellfastigheter AB skall genomföra
renoveringsåtgärder. Bolaget saknar likviditet och behöver låna för att
finansiera ombyggnationen. Kommunen föreslås utöka borgen till 12
miljoner kronor.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 80/2022

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-19

Styrelseprotokoll från Falköpings Hotellfastigheter AB, 2022-02-24

Paragrafen sk ickas t i l l
Styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas si turer25n9 Protokollsutdraget bestyrks
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§67 Dnr 2022/00124

Ändring av verksamhetsområdet för Stenstorp gällande
vatten, spillvatten och dagvatten

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att ändra verksamhetsområdet för Stenstorp
gällande vatten, spillvatten och dagvatten enligt tekniska nämndens
förslag.

2 Ändringen ska gälla från och med den 15 juni 2022.

Samrnanfattning

Tekniska nämnden föreslår en utökning av verksamhetsområdet för
Stenstorp gällande vatten, spillvatten och dagvatten. Enligt 6 § lag om
allmänna vattentjänster får kommunfullmäktige besluta om
verksamhetsområde och vilka tjänster som ska tillhandahållas. Förvaltningen
föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändringen.

Tekniska nämnden anger att utökning av verksamhetsområdena innebär
kostnader för anslutning av en fastighet. Kostnaden finansieras dels genom
anslutningsavgift för fastighetsägaren och dels genom VA -avdelningens
investeringsmedel.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 82/2022

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-11

Tekniska nämndens beslut § 15/2022

Tekniska nämndens förslag till ändring av verksamhetsområde (karta), 2022-
02-28

Paragrafen sk ickas t i l l
Tekniska nämnden
Adela Kapetanovic, VA -chef

Justerarnas si. -turer Protokollsutdraget bestyrks
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§68 Dnr 2022/00181

Upphävande av miljöpolicy

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva miljöpolicy antagen den 31
januari 2011, § 6 från och med den 15 juni 2022.

Sammanfat tn ing

Kommunfullmäktige beslutade om miljöpolicy för Falköpings kommun i
januari 2011. Policyn har tre fokusområden för att minska negativ
miljöpåverkan: transporter, lokaler, mat.

Den 28 juni 2021, § 76 beslutade kommunfullmäktige om en ny
klimatstrategi för Falköpings kommun. Miljöpolicyns innehåll har flyttats
över till klimatstrategin och miljöpolicyn bör därför upphävas.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 83/2022

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-13

Paragrafen skickas t i l l
Edvin Ekholm, Chef utveckling och processledning
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas 1 naturer

7,
0 6 , Protokollsutdraget bestyrks
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§69 Dnr 2022/00083

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående förteckning över
anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Anmäln ingsärenden

1 Kommunrevisionens granskning av äldreomsorgen

2 Missiv till granskning av äldreomsorgen

Justerarnas naturer

.

1 4 4%4, r__, Protokollsutdraget bestyrks


