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Patrik Björck (S), Ordförande
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Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Christopher MOnch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
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Ersättare
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Ingvor Arnoldsson (S)
Kovan Akrawi (S)
Inga-Lill Bergsten (S)
Hassan Hussein (S)
Monica Janzon (S)
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Sofia Selander (S)
Jörgen Larsson (SD)
Matti Ovist (SD)
Jens Larsson (SD)
Frank Wurm (SD)
Arild Svensgam (SD)
Johan Eriksson (M)
Inge Persson (M)
Caroline Lundberg (M)
Johanna Blad (M)
Helån Engström (C)
Bengt Lennartsson (C)
Ingrid Martens (C)
Sofia Thuvesson (C)
Anna -Sara Ståtenhag (KD)
Britt-Marie Aronsson (KD)
Andreas Möller (KD)
lowan Hedendahl (V)
Scott Schylander (V)
Dag Högrell (L)
Maria Jern (L)
Anders Blom (MP)
Mattias Lindgren (MP)

Gruppledare
Niclas Hillestrand (S)
Jonas Larsson (SD)
Anders Winlöf (M)
Karola Svensson (C)
Dan Hovskär (KD)
Erik Kyrkander (V)
Annika Carp (L)
Camilla Funke (MP)
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§ 70 Dnr 2022/00304

Motion från Maria Jern (L) om att stärka hbtqi-
personers rättigheter i Falköpings kommun

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för yttrande.

Bakgrund

Maria Jern (L) har väckt en motion om att stärka hbtqi-personers rättigheter i
Falköpings kommun. Av motionen framgår följande.

"Hbtqi-personers rättigheter har gradvis ökat genom lagstiftning. Det har
dock tagit lång tid. Nu är det dags att hbtqi-personer får likvärdiga rättigheter
även på kommunal nivå. Det kommer, som med lagstiftning, att påverka
attityder mot hbtqi- personer positivt.

Lagstiftning påverkar attityder, men även kommunala beslut som leder till
att hbtqi-personer bemöts likvärdigt är viktiga.

Falköpings kommun ska vara en inkluderande kommun.

Därför yrkar Liberalerna i Falköping att Kommunfullmäktige beslutar:

• att sexuell läggning respektive könsidentitet och könsuttryck
inkluderas i relevanta styr- och plandokument.

• att säkerställa att bemötande av och service till hbtqi-personer
förbättras inom all kommunal verksamhet.

• att kommunernas socialtjänst har beredskap att erbjuda hbtqi-personer,
oavsett kön och könsidentitet, som utsatts för våld eller hot om våld av
närstående, skyddat boende i enlighet med vad lagen kräver.

• att kommunen medverkar till att fler särskilda verksamheter för hbtqi-
ungdomar och äldre hbtqi-personer blir verklighet.

• att kommunen i kriterier för bidragsgivning till ideella organisationer
har som krav att en organisation som tar emot kommunala bidrag ska
motverka diskriminering och

• annan kränkande behandling på grund av sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck.

• att blanketter som kommunen använder är könsneutrala och inte
förutsätter att exempelvis två föräldrar är av olika kön.

• att alternativet "annat" och/eller "vill ej uppge" finns, som alternativ i
enkäter som kommunen använder, där könsidentitet ska uppges.

Justerarnas signaturer

''.•:- å -'''k---

Protokollsutdraget bestyrks
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• att transpersoner ges möjlighet för ombyte i en avskild och trygg miljö
i relevanta verksamheter inom kommunen.

• att toaletter inom kommunal förvaltning, bolag och verksamheter
omdefinieras efter funktion istället för kön eller är könsneutrala.

• att en utbildningssatsning genomförs för att ovanstående att -satser ska
kunna genomföras. T.ex. att vid introduktionssamtal att detta klargörs."

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

t
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§71 Dnr 2022/00309

Motion från Milada Wurm (SD) om att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att snarast uppdatera
vindkraftspolicy för Falköpings kommun

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för yttrande.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att snarast uppdatera vindlcraftspolicy för Falköpings kommun. Av
motionen framgår följande.

"Utbyggnaden av vindkraft i Falköpings kommun styrs bland annat av
Vindkraftspolicy från 2004. I år är det 18 år sen de här dokumenten antogs.
Under alla åren har forskningen på området framskridit och utvecklingen har
lett till att allt större vindkraftsanläggningar/industrier kunnat installeras.

2004 var en vanlig storlek på vindkraftsverk 900kW (nav höjd 75m), och i
de nya etableringarna förväntades den vara på hela 1,5 MW (nav höjd
110m). Nu byggs vindkraften i storlekar på 4MW och planeras för storlekar
på 6 och 12 MW. Snurror kan bli 330m höga eller mer. Stora vindkraftsverk
förstör naturen, dödar fåglar och insekter samt släpper ut tonvis med
mikroplaster. Det begränsar också möjlighet till boende på landsbygden och
möjlighet till friluftsliv. Enorma betongfundament fördärvar naturen för
långt tid framöver.

Vindkraft är inte så miljövänlig och grön som man trodde 2004 när
Vindkraftspolicy i Falköpings kommun antogs.

Därför vill vi, Sverigedemokraterna, att Vindkraftspolicy för Falköpings
kommun skall uppdateras utifrån den senaste forskningen och de senaste
rönen.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

Att: ge Kommunstyrelsen i uppdrag att snarast uppdatera Vidkraftspolicy för
Falköpings kommun."

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
' i7.1 -.---- — Protokollsutdraget bestyrks
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§72 Dnr 2022/00311

Motion från Jonas Larsson (SD) om att det i
kommunfullmäktige införs en allmänhetens frågestund

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för yttrande.

Bakgrund

Jonas Larsson (SD) har väckt en motion om att det i kommunfullmäktige
införs en allmänhetens frågestund. Av motionen framgår följande.

"Införa allmänhetens frågestund i Kommunfullmäktige

För att locka fler människor att bli intresserade för politik och särskilt för
kommunfullmäktige och kommunpolitik så tycker vi att allmänhetens
frågestund bör återinföras. Detta kan ske genom att det är på varje
kommunfullmäktige eller som några kommuner i vår närhet, har det två till
fyra gånger per år. Formerna för detta får utredas så det blir som mest
optimalt för oss i Falköpings kommun.

När vi förtroendevalda ställer en fråga så ska den vara inskickad några dagar
innan, på samma sätt bör frågorna från allmänheten också skickas in i
förväg.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

-Att: Det i kommunfullmäktige införs en allmänhetens frågestund. "

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
I b

_
Protokollsutdraget bestyrks

_ _ _ _
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§73 Dnr 2022/00310

Fråga från Milada Wurm (SD) ställd till
kommunstyrelsens ordförande om skolmuseum i
Stenstorp

Bakgrund

Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Milada Wurm (SD) följande
fråga till kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M).

Fråga

"Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson

På Kommunfullmäktige i november frågade jag kommunstyrelsens
ordförande, Adam Johansson om han kommer att verka för att Stenstorps
skolmuseum kan återuppta sin verksamhet under 2022.

Skolmuseet kan för närvarande inte fungera då det fortfarande saknas vatten
och avlopp, det förstördes när gamla Stentorpsskolan revs i början på 2021.

Det korta svaret från Adam Johansson på min fråga var att han kommer att
verka för det och att arbetet med att hitta lösningar för att återuppta
verksamheten pågår.

Nu har snart halva 2022 gått och enligt Stödföreningen för Stenstorps
skolmuseum saknas det fortfarande vatten och avlopp och då kan inte
verksamheten återstartas.

Just nu finns det inte möjlighet för våra skolelever att bekanta sig med
skolhistorian och hur undervisningen bedrevs för mer än 100 år sen. Både
vuxna och skolklasser har efterfrågat visningar som just nu måste avvisas.

Därför vill jag fråga Adam Johansson, kommunstyrelseordförande

Kommer du prioritera arbetet för att Stenstorps skolmuseum kan återuppta
sin verksamhet efter sommaren 2022?

Milada Wurm
Sverigedemokraterna Falköping"

Svar

"Ledamoten Milada Wurm (SD) ställer frågan om undertecknad kommer
prioritera arbetet för att Stenstorps skolmuseum ska kunna återuppta sin
verksamhet efter sommaren 2022. Svaret på den frågan är att arbete pågår
för en långsiktig lösning, men beslutet om att återuppta verksamheten efter
sommaren ligger hos Stenstorps skolmuseum.

Justerarnas signaturer Protokollsutdra et bestyrksg

''.-; '•-\--- , --1
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Som ledamoten beskriver i sin fråga revs den tidigare stenstorpsskolan och i
samband med detta blev skolmuseets koppling till VA avbruten, detta
eftersom denna koppling gick via den gamla skolan och inte via en egen
anslutningspunkt.

Under våren har ett utredningsarbete pågått i Stenstorp kring ett attraktivare
och mer socialt hållbart Stenstorp. I den föreslogs att skolmuseet skulle
formulera en långsikt plan för sin verksamhet för att därigenom säkerställa
att en eventuell satsning är möjlig och bärkraftig över tid. Detta har
föreningen nu gjort och den skickades till kommunen i slutet av maj.
Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott träffat representanter för
föreningen för att diskutera verksamheten.

Våra tjänstepersoner har under våren arbetat fram ett antal alternativ för hur
en möjlig lösning skulle kunna se ut för att både kunna ansluta fastigheten
till VA -nätet, men även för att få en långsiktighet i verksamheten. Då det är
en relativt stor investeringskostnad kommer detta behöva tas med i höstens
budgetarbeten.

Vår förhoppning är självfallet att verksamheten i skolmuseet ska kunna
återupptas så fort som möjligt, dock kan inte en anslutning till VA -nätet
enskilt anses vara avgörande för detta. Skolmuseet är i övrigt fullt
funktionellt och borde kunna ta emot besökare, det beslutet ligger dock hos
föreningen.

2022-06-27

Adam Johansson
Kommunstyrelsens ordförande"

Yttranden

Milada Wurm (SD) och Adam Johansson (M) yttrar sig.

Paragrafen sk ickas t i l l
Milada Wurm (SD)
Adam Johansson (M)

Justerarnas signaturer

• - ,
_./.. `15F---

Protokollsutdraget bestyrks
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§74 Dnr 2022/00185

Hälso- och sjukvårdsavtal med Västra
Götalandsregionen med tillhörande överenskommelser

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige antar reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med Västra
Götalandsregionen med tillhörande överenskommelser.

2 Avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter tidigare
avtal beslutat av kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 34.

Sammanfat tn ing

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra
Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra
Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det Politiska samrådsorganet,
(SRO), har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny
avtalsperiod. Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att rekommendera
samtliga medlemskommuner att anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med
tillhörande överenskommelser.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 90/2022

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-08

Socialnämnden § 33/2022

Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund § 6/2022 — Beslut om
att rekommendera kommunerna att anta förslag till Hälso- och
sjukvårdsavtal

Missiv till förslag om Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser

Förslag Hälso- och sjukvårsavtal med tillhörande överenskommelser

Paragrafen sk ickas t i l l
Regionstyrelsen
Socialnämnden

Justerarnas signaturer P rotokollsutdraget bestyrks
-
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§75 Dnr 2022/00186

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära
vård

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta färdplan — länsgemensam strategi
för god och nära vård. Färdplanen ska gälla från den 1 januari 2023.

Sammanfat tn ing

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller prioriterade områden att
kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och
nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper,
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. Skaraborgs
kommunalförbund har rekommenderat samtliga medlemskommuner att anta
färdplanen.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 91/2022

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-08

Socialnämnden § 32/2022

Barn- och utbildningsnämnden § 56/2022

Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund § 7/2022 — Beslut om
att rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan -
Länsgemensam strategi för god och nära vård

Missiv till Färdplan — Länsgemensam strategi för god och nära vård

Förlag till Färdplan — Länsgemensam strategi för god och nära vård

Paragrafen skickas t i l l
Regionstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarnas signaturer

i k

Protokollsutdraget bestyrks
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§76 Dnr 2022/00227

Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ändringar av avgifter för
Ekehagens Forntidsby.

2 Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 juli 2022 och ersätter
kommunfullmäktiges beslut från den 26 april 2021, § 50.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden föreslår vissa förändringar av avgifter för
Ekehagens forntidsby. Det gäller avgifter för skolverksamhet som höjs för
att kostnaderna ökar och en mindre ökning av entréavgifterna för
turistverksamheten höjs på grund av förändringar i utbud och upplägg.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till ändring antas.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 92/2022

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-05-09

Kultur- och fritidsnämnden beslut, 2022-04-19

Förslag till ändring av taxa, 2022-04-19

Paragrafen skickas t i l l
Kultur- och fritidsnämnden
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

I b - E -....__
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§ 77 Dnr 2022/00235

Ändring av taxa för särskild prövning inom
skolväsendet för år 2022

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av taxa för särskild
prövning inom skolväsendet.

2 Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2022 till och med den 31
december 2022 och tas upp i ny kommunal författningssamling som
ersätter tidigare taxa för särskild prövning, kommunfullmäktiges beslut 27
september 2021 § 98. Efter den 31 december 2022 ska § 2 som gäller till
och med den 31 december 2022 tas bort från den kommunala
författningssamlingen.

Sammanfattn ing

Kompetens- och arbetslivsnämnden har föreslagit att taxa för särskilt
prövning inom skolväsendet ändras på så sätt att elever som slutfört sin
utbildning i gymnasieskolan eller fått ett examensbevis eller studiebevis
under år 2020 eller 2021 får en lägre taxa. Detta stämmer överens med de
möjligheter regeringen förordnat om i förordning om avgifter för prövning
inom skolväsendet.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 93/2022

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-05-19

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut, 2022-05-18

Förslag till ändring av taxa, 2022-05-18

Paragrafen skickas t i l l
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

5--
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§78 Dnr 2022/00245

Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april
2022

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige godkänner Falköpings kommuns delårsrapport per
den 30 april 2022.

Sammanfat tn ing

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2022 visar ett positivt resultat
på 71,0 mnkr, exklusive förändring semesterlöneskuld. Helårsprognosen
totalt för kommunen visar ett resultat på 72,0 mnkr. De finansiella målen för
2022 ser enligt prognosen ut att kunna uppfyllas.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 97/2022

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23

Delårsrapport per den 30 april 2022 för Falköpings kommun

Samtliga nämnders verksamhetsrapporter per den 30 april 2022

Yttranden

Ingvor Bergman (S), Adam Johansson (M), Sture Olsson (M), Johanna
Svensson (S) och Roger Lundberg (S) yttrar sig.

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
,
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§79 Dnr 2022/00089

Överlämnande av förslag från beredningen för översyn
av den politiska organisationen inför mandatperioden
2023-2026

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den politiska organisationen
under mandatperioden 2023-2026 enligt upprättat förslag, vilket innebär
att tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2023 då dess
ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Detta innebär att all
verksamhet och all personal, samt övriga rättigheter och förpliktelser för
tekniska nämnden, övergår till kommunstyrelsen i och med tekniska
nämndens upphörande från och med den 1 januari 2023.

2 Kommunfullmäktige beslutar att det under kommunstyrelsen inrättas ett
utskott för stöd och service för att hantera bland annat operativa
driftsfrågor och servicefrågor inom det tekniska området.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att anta en instruktion för utskottet.

3 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera
instruktionen för utskottet för social hållbarhet i enlighet med att utskottet
ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare.

4 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bestämmelser för ekonomisk
ersättning för förtroendevalda enligt framtaget förslag. Bestämmelserna
gäller från och med den 1 januari 2023 och ersätter kommunfullmäktiges
beslut den 25 juni 2018, § 102.

5 Kommunstyrelsen upphäver från och med den 1 januari 2023 beslut om
arvode för kommunala lekmannarevisorer, 4 april 2001, § 57.

6 Kommunfullmäktige beslutar att anta regler för partistöd enligt framtaget
förslag. Reglerna ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter
kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2015, § 122.

7 Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en plan för och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för
förtroendevalda under mandatperioden 2023-2026 enligt framtaget
förslag.

8 Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt punkt 1
ovan ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda en
gemensam förvaltningsorganisation.

Justerarnas signaturer b _ Protokollsutdraget bestyrks

,---
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Reservat ion

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Patrik Björck
(S), Ingvor Arnoldsson (S), Ingvor Bergman (S), Kovan Akrawi (S), Niclas
Hillestrand (S), Johanna Svensson (S), Roger Lundberg (S), Inga-Lill
Bergsten (S), Corry Thuresson (S), Hel6ie Svensson (S), Monica Janzon (S),
Bengt Lundqvist (S), Anna -Bella Nordh-Fahlqvist (S), Fredy Neiman (S)
och Lisbeth Ek (S) reserverar sig till förmån för Fredy Neiimans (S) yrkande.

Sammanfat tn ing

Beredningen för översyn av den politiska organisationen haft som uppdrag
att utreda och lämna förslag på politisk organisation inför mandatperioden
2023-2026 samt att göra en översyn av bestämmelserna för ekonomisk
ersättning. Beredningens arbete har lett fram till ett förslag på ny politisk
organisation där tekniska nämnden avvecklas och dessa ansvarsområden
organiseras under kommunstyrelsen i form av utskott. Utifrån beredningens
förslag har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att fortsatt
utreda och ta fram förslag på en politisk organisation med inriktningen att
tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen har genom en konsult genomfört en
utredning som resulterat i ett förslag som presenterats i en slutrapport.
Tekniska nämnden har genom ett yttrande beslutat att ställa sig bakom
förslaget.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 101/2022

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-25

Tekniska nämnden § 29/2022

Kommunstyrelsen § 57/2022

Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska
organisationen, 2022-01-27, samt bilaga

Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska
organisationen, 2021-09-30

Kommunfullmäktige § 129/2021

Kommunstyrelsen § 173/2021

Förslag på bestämmelser för ekonomisk ersättning

Förslag på regler för kommunalt partistöd

Yrkanden

Adam Johansson (M) och Erik Kyrkander (V) yrkar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Justerarnas signaturer
. - - - - -

Protokollsutdraget bestyrks

k Y
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Fredy Neilman (S) och Johanna Svensson (S) yrkar gällande beslutspunkt 1
att tekniska nämnden bibehålls i nuvarande organisation samt att avslå
beslutspunkterna 2 och 8.

Yttranden

Pema Malmgren (M), Vanja Wallemyr (C) och Milada Wurm (SD) yttrar
sig.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut
respektive Fredy Neiimans (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder
Partigrupperna
Ekonomiavdelningen
Löneenheten

J usterarnas signaturer

•(.--rf,&___
( . .

Protokollsutdraget bestyrks
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§80 Dnr 2022/00260

Entledigande av Jacob Kahrs (M) från uppdraget som
ersättare i tekniska nämnden

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jacob Kahrs (M) från
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden från och med den 12 juli
2022.

2 Kommunfullmäktige väljer Per Strömfeldt (M) till uppdraget som
ersättare i tekniska nämnden från och med den 12 juli 2022 till och med
den 31 december 2022.

Bakgrund

Jacob Kahrs (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
tekniska nämnden.

Yrkanden

Pema Malmgren (M) yrkar att välja Per Strömfeldt (M) till uppdraget som
ersättare i tekniska nämnden.

Paragrafen skickas t i l l
Jacob Kahrs (M)
Per Strömfeldt (M)
Tekniska nämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer

, _
7

/ .5 - - ---- - -

Protokollsutdraget bestyrks
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§81 Dnr 2022/00083

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

Kommunful lmäkt iges beslut

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

Anmälningsärenden

1 Socialnämnden § 46/2022 — Beslut om rapportering av ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1, 2022

2 Rapport från socialnämnden gällande ej verkställda gynnande beslut
enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), kvartal 1, 2022

3 Protokoll från styrelsemöte i Anders och Estrid Nilssons donationsfond
för socialt arbete den 2 juni 2022

4 Bilaga till protokoll från styrelsemöte i Anders och Estrid Nilssons
donationsfond för socialt arbete den 2 juni 2022

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

....--- "-- ---


