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Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2018-2022
Ledam öter
Patrik Björck (S), ordförande
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice ordf.
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordf.
Dan Gabrielsson (S)
Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Christopher Mönch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Berglund (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jormåus (M)
Gary Linnåusson (KD)
Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Rune Lennartsson (C)
Tommy Almgren (SD)
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Camilla Funke (MP)
Thomas Svensson (S)
Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Morgan Billnnan (M)
Corry Thuresson (S)
Emil Eståbanez (V)
Debora Josefsson (KD)
Helåne Svensson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Pema Malmgren (M)
Marie Post (S)
Hanna Nord (S)
Milada Wurm (SD)
Lovisa Wennerholm (C)
Alex Bergström (S)
Gerhard Karlsson (SD)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Elias Assio (M)
Anna -Brita Fransson (L)
Elisabeth Klang (V)
Fredy Neöman (S)
Christiane Uhle (C)
Per Magnusson (SD)
Maria Bruckshaw (KD)
Lisbeth Ek (S)

Ersättare
Jonas Karlsson (S)
Ingvor Arnoldsson (S)
Kovan Akrawi (S)
Inga-Lill Bergsten (S)
Hassan Hussein (S)
Monica Janzon (S)
Bengt Lundqvist (S)
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)
Angela Joelsson (KD)
Anna -Sara Ståtenhag (KD)
Britt-Marie Aronsson (KD)
lowan Hedendahl (V)
Scott Schylander (V)
Dag Högrell (L)
Maria Jern (L)
Roland Wanner (MP)
Anders Blom (MP)

Justerarnas siOnaturer

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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ersättare i byggnadsnämnden och som ersättare i beredningen
för översyn av den politiska organisationen ................................................29
§39

Dnr 2021/00066

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden ...................................................30

Justerarna,s'-signaturer

/

Protokollsutdraget bestyrks
`----)"

,----

••

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FMLKOPING

Sammanträdesdatum

K OM M UNEN

2021-03-29

Kommunfullmäktige

§25

Dnr 2020/00470

Anmälan om utseende av Pema Malmgren (M)
till ledamot och Johanna Blad (M) till ersättare
i kommunfullmäktige efter Ingrid A. Jarlsson (M)
In fo r matio n
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2021, § 15, att entlediga
Ingrid A. Jansson (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
och att anhålla hos länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av ny
ledamot.
Av Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut, daterat den 17 mars 2021
(diarienummer 201-10820-2021), framgår att länsstyrelsen har utsett
Pema Malmgen (M) till ny ledamot och Johanna Blad (M) till ny ersättare
i kommunfullmäktige.

Paragrafen sk ic k as till
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer
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Dnr 2021/00035 023

Anmälan om utseende av Rune Lennartsson (C)
till ledamot och Ingrid Martens (C) till ersättare
i kommunfullmäktige efter Hans Johansson (C)
In fo r matio n
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2021, § 20, att entlediga
Hans Johansson (C) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och
att anhålla hos länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av ny ledamot.
Av Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut, daterat den 17 mars 2021
(diarienummer 201-10762-2021), framgår att länsstyrelsen har utsett
Rune Lennartsson (C) till ny ledamot och Ingrid Martens (C) till ny ersättare
i kommunfullmäktige.

Paragrafen sk ic k as till
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas si naturer
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Dnr 2021/00046

Anmälan om utseende av Christiane Uhle (C)
till ledamot och Sofia Thuvesson (C) till ersättare
i kommunfullmäktige efter Zahra Igal (C)
Infor mation
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2021, § 22, att entlediga
Zahra Igal (C) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och att
anhålla hos länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av ny ledamot.
Av Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut, daterat den 17 mars 2021
(diarienummer 201-10764-2021), framgår att länsstyrelsen har utsett
Christiane Uhle (C) till ny ledamot och Sofia Thuvesson (C) till ny ersättare
i kommunfullmäktige.

Paragrafen sk ic k as till
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer
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§28

Dnr 2021/00142

Motion från Milada Wurm (SD) om att utreda
möjligheten att bilda en säkerhetsenhet med
ordningsvakter i Falköpings kommun
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t
1 Kommunfullmäktige remitterar motionen om att utreda möjligheten att
bilda en säkerhetsenhet med ordningsvakter i Falköpings kommun till
kommunstyrelsen för yttrande.
Bak gr und

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att utreda möjligheten att bilda
en säkerhetsenhet med ordningsvakter i Falköpings kommun. Av motionen
framgår följande.
" Uppdr ag att skyndsamt utr eda möjligheter att bilda/bygga en
Säk er hetsenhet med anställda or dningsvak ter i Falk öpings k ommun.
Säkerheten och tryggheten i vår kommun har försämrats på ett oroande sätt
och denna utveckling fortsätter i en stor och oroande spiral. Tidningsrubriker
i FT är inte roliga "Bilar utsatta för omfattande skadegörelse" "Slynglar'
slog sönder bänkar i Plantis — skolan anmäler", "Stal avsågade bildelar",
"Inbrott i butik — stal tobak" och mycket mer.
Fler och fler känner sig otrygga, fler och fler är rädda. Överfall, inbrott,
brinnande bilar, rån, misshandel, allt det här sker i vår tidigare så trygga
kommun. Inte bara runt resecentrum, detta händer överallt i Falköping, i
andra orter och på landet. Vi tycket att det är dags att föra in extra åtgärder
innan situationen försämras ännu mer. Utvecklingen måste brytas omgående.
Därför vill vi i Sverigedemokraterna göra en utredning i syfte att och så
snabbt så möjligt införa en säkerhetsenhet med ordningsvakter som är
anställda inom Falköpings kommun. Inspiration skulle man ta från
kommuner där denna modell har fungerat på ett utmärkt sätt, till ex.
Staffanstorps kommun.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
•

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheter
att bilda/bygga en Säkerhetsenhet med anställda ordningsvakter i
Falköpings kommun."

Paragrafen sk ic k as till
Kommunstyrelsen
,

gJusterarna .si 9aturer
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§29

Dnr 2021/00144

Fråga från Marita Ljus (SD) till socialnämndens
ordförande om tillgång till fotvård i kommunen
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Marita Ljus (SD) följande
fråga till socialnämndens ordförande Sture Olsson (M).
Fr åga
" O jämlik ser vice på äldr eboende
Sverigedemokraterna kämpar ihärdigt för rätten till en värdig ålderdom.
Efter ett helt arbetsliv förtjänar man rätten att ta det lugnt, bli ompysslad och
göra sådant man tidigare inte haft tid till.
Tidigare har kommunens alla äldreboenden haft tillgång till fotvård. Det var
en trevlig guldkant för de äldre att bli lite extra sedda och omhändertagna. I
dagsläget erbjuds det endast på Tåstorps demenscentrum. Det är konstigt hur
inte alla äldre får denna möjlighet, det borde inte vara skillnad på om man
bor på ett annat boende i kommunen.
Med anledning av detta vill jag fråga Socialnämndens ordförande Sture
Olsson:
Varför finns det bara tillgång till fotvård på Tåstorp och inte de andra
äldreboendena i kommunen?"
Marita Ljus (SD)
Svar
" Svar på fr åga fr ån Sver igedemokr ater na.
Frågan: Varför finns det bara tillgång till fotvård på Tåstorp och inte de
andra äldreboendena i kommunen?
Det är ingen skillnad på fotvård.
På Tåstorp har de valt att ha ha ett speciellt utrymme för fotvården som är
extern. Det är en Covid-19 anpassning som de kanske kommer att fortsätta
med.
Fotvården för brukare är i tre "nivåer" och så fungerar det på alla äldre- och
demensboenden.
•

Den som ingår i vanlig omvårdnad, typ vid dusch.

•

Den som brukare eller anhörig vill ha av en utbildad fotvårdsterapeut.
Den utförs oftast i brukarens lägenhet men även i fotvårdens externa
lokaler.

__

Justerarnas sbnaturer
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Den medicinska fotvården som efter läkarremiss utföres av
Närhälsan. Den sker oftast i deras lokaler.

Sedan kan det förekomma att någon får ett fotbad efter eget önskemål för att
det är skönt och avslappnande. Det kan göra att brukaren får fokus på något
annat.
Så fungerar det på alla våra enheter."
Sture Olsson (M), socialnämndens ordförande
Yttr anden
Marita Ljus (SD) och Sture Olsson (M) yttrar sig.

Paragrafen sk ic k as till
Marita Ljus (SD)
Sture Olsson (M)

Justerarnas signaturer
,
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Dnr 2021/00081

Besvarande av interpellation från Ingvor Bergman (S)
ställd till Sture Olsson (M) om situationen på
kommunens äldreboende
B ak g r u n d

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2021, § 2, ställde
Ingvor Bergman (S) följande interpellation till socialnämndens ordförande
Sture Olsson (M).
Inter pellation

" Inter pellation ställd till socialnämndens or dför ande Stur e Olsson
I spåren av den pågående pandemin har personalen inom äldreomsorgen,
både inom hemtjänst och särskilda boenden, utsatts för en extrem
arbetssituation med utökade arbetsuppgifter, sjukskrivningar och ständig oro
för smittspridning.
Via media, (Falköpings Tidning) har Falköpingsborna fått ta del av problem
inom kommunens äldreomsorg. Nu främst på Tåstorps demensboende. Den
pressade arbetssituation gäller flera äldreboenden.
Har socialnämnden kartlagt den situation som beskrivs och delar
socialnämndens ordförande de synpunkter som framförts av anhöriga och
personal?
Om så är fallet, vilka åtgärder planerar nämnden för att lösa den uppkomna
situationen?
Kommer det att krävas ett ekonomiskt tillskott för att tillföra extra resurser
till äldreomsorgen i kommunen?
I så fall hur ser dessa resurser ut och hur finansieras ett sådant tillskott?"
Svar på inter pellation
Socialnämndens ordförande Sture Olsson (M) besvarar interpellationen
enligt följande.

" Svar på inter pellation
Det råder ingen tvekan om att hela socialförvaltningens verksamhet har
påverkats mycket påtagligt av den pågående pandemin. Det jobb som utförts
har ägt rum under extraordinära förhållanden som pågått i över ett år. Dock
får vi skilja på frågorna i interpellationen. För att ta frågan om pandemin
först. Det är ett enastående jobb som våra medarbetare utfört under svåra och
extremt påfrestande förhållanden. Socialförvaltningen anställde redan i våras
fler personer för att kunna möta ett personalbortfall. Svårigheten har hela
Justerarna snaturer
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tiden varit att både klara av ett mycket plötsligt personalbortfall helt utan
förvarning och samtidigt hantera den stress det inneburit för brukare, deras
anhöriga och personalen som följer av en mycket påtaglig och närvarande
smittspridning.
Detta ska hanteras samtidigt med att vi i möjligaste mån måste se till att
flödet av personal som arbetar med smittade inte sprider smittan vidare.
Verksamheten har också vid kraftiga personalbortfall eller vid utbrott hos
brukare ställts inför synpunkter om att inte ta in extra personal, även om det
funnits, eftersom man då varit rädd för ytterligare spridning. Detta samtidigt
som hjälpen och stödet förväntas utföras i samma omfattning som tidigare.
Den ekvationen har inte och är inte alltid lätt att få ihop. Förvaltningen har
hela tiden haft en dialog med de fackliga organisationerna för att nå en
samsyn kring hur utmaningarna ska hanteras. Den dialogen har fungerat väl
vilket också de fackliga organisationerna har vittnat om.
Det förtjänas dock att sägas att det inte är rimligt att tro att det går att ha en
personalberedskap som kan se till att verksamheten flyter som vanligt utan
stora svårigheter under dessa förutsättningar. Det är naturligtvis också i
samverkan med de fackliga organisationerna som diskussionerna måste föras
kring vad pandemin kan skapa för behov av åtgärder i förlängningen. Då är
det viktigt att låta de fungerande samverkansstrukturer som vi har också få
jobba med frågorna. Jag litar på och har inte fått några andra signaler än att
den samverkansmodell som tillämpas inom Sveriges kommuner, där
dialogen med fackliga organisationer utgör en grund, också fungerar i
Falköping. Mitt intryck är att den förhållandevis stora samsyn som rått
möjliggjorts genom transparens, där samtal och information har getts i en
mängd olika forum för att skapa delaktighet och förståelse för beslut som
ibland måste fattas med mycket kort varsel.
Så till den andra delen av interpellationen som mer precist berör Tåstorp. Det
är väldigt lätt att gå direkt på frågan om resurser, att det givna svaret på
problem är mer resurser. Vi som sett verksamhet på nära håll, vi som jobbat
mitt i den, vet att det ofta är svårare än så. Det råder ingen tvekan om att de
problem som uppmärksammats på Tåstorp måste tas på största allvar och
inte på något sätt förminskas. Detta har socialnämnden fått redovisningar
kring vid våra sammanträden. Förvaltningen har utrett händelserna och flera
åtgärder har vidtagits. Det är åtgärder som handlar om allt från riktade
insatser runt personal till utökad dialog med boende och anhöriga.
För att säkerställa hur anhöriga ser på boendet som helhet har någon anhörig
till samtliga boende kontaktats för att de ska kunna ge sin bild av hur de
tycker det fungerar. Utifrån dessa samtal kommer fokusgrupper startas med
både personal och anhöriga där diskussioner ska föras om vad som kan
behöva åtgärdas men också naturligtvis vad som har varit bra och som vi
behöver göra mer av. Det är väldigt lätt att sätta sig på kritikernas sida och
peka finger men låt oss inte glömma all den personal som dagligen gör sitt
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bästa för att ge så bra stöd och omvårdnad som möjligt. Och som nu mår
mycket dåligt av att se sitt jobb bli ifrågasatt.
Vi vet alla hur snabbt det kan gå att sätta en negativ bild på en verksamhet
och hur svårt det kan vara att "tvätta" bort denna bild. Jag är övertygad om
att om ska vi komma tillrätta med de svårigheter som kommit fram så måste
vi skapa oss denna samlade bild, där även de får komma till tals som inte
synts i massmedia, där de får höras som inte använt sociala medier för att
sprida sin ilska. Vi behöver och kommer skapa forum där personalen är en
aktiv part för att finna lösningar, där de som har sina nära och kära på
Tåstorp får göra sin röst hörd och sist men inte minst, där brukare utifrån sin
förmåga och sina förutsättningar ges möjlighet att påverka det stöd som vi är
till för att ge dem.
Jag vill låta dessa processer verka först och jag vill att socialnämnden ska få
en samlad bild presenterat för sig av vad dessa samtal ger och vilka åtgärder
som vidtagits innan vi säger att det är mer resurser som behövs. Det är också
så jag uppfattar Ingvor Bergmans frågor, att ni först vill veta hur vi har tagit
oss an den kritik som framförts och hur vi avser att arbeta vidare och jag
hoppas att du fatt svar på dessa frågor. Jag tackar för omtanken kring vårt
eventuella behov av resurstillskott men ber att få återkomma om socialnämnden skulle behöva ett sådant och som vi då i så fall själva inte kan klara
genom egen kraft."
Yttr anden
Ingvor Bergman (S), Sture Olsson (M), Susanne Berglund (S), Roger
Lundberg (S), Johanna Svensson (S), Adam Johansson (M), Milada Wurm
(SD) och Marita Ljus (SD) yttrar sig.

Paragrafen sk ic k as till
Ingvor Bergman (S)
Sture Olsson (M)
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§31

Dnr 2020/00273

Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD)
om tillgängliga lekplatser för alla
K o mmu n fu llmäk tig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige beslutar att motionen om tillgängliga lekplatser för
alla ska anses besvarad.
Reser vation

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna, Johanna
Johansson (SD), Matti Qvist (SD), Marita Ljus (SD) och Milada Wurm (SD),
reserverar sig mot beslutet till förmån för Johanna Johanssons (SD) yrkande.
Bak gr und

Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om att ge tekniska nämnden
i uppdrag att i samband med utbyte av lekredskap och vid inventering av
lekplatser och rastgårdar göra dessa mer tillgängliga för personer med
funktionsvariation.
I motionen lämnas förslaget "att ge tekniska nämnden i uppdrag att i
samband med utbyte av lekredskap och vid inventering av våra lekplatser
och rastgårdar ska göra dessa mer tillgängliga för personer med funktionsvariation".
Kommunfullmäktige beslutade den 29 juni 2020, § 85, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsens ordförande
beslutade den 19 augusti 2020, genom ett delegationsbeslut, att remittera
motionen till tekniska nämnden för yttrande senast den 18 november 2020.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 28 september, § 96, och
föreslår att motionen ska avslås då den inte har någon uttalad omfattning om
hur mycket som ska tillgänglighetsanpassas och därmed kan inte de
ekonomiska konsekvenserna förutses av motionen.
Tekniska nämnden beskriver dock i sitt svar att man är positiv till intentionerna att tillgängliggöra fler lekplatser och skapa attraktiva offentliga
miljöer för fler målgrupper.
Tekniska nämnden beskriver också att första steget i en tillgänglighetsanpassning av lekplatser består ofta i att byta ut underlaget från sand till
gummi för att exempelvis rullstolsburna eller personer med andra gåhjälpmedel överhuvudtaget ska kunna komma fram och in i lekplatsen bland
lekredskapen. Nästa steg i tillgänglighetsanpassning är att finna rätt lekutrustning som kan passa så många målgrupper som möjligt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med tillgänglighetsrådet valt att
Justerarn / ignaturer
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installera den så kallade "kompisgungan" på de flesta lekplatser, då den fått
positiv respons och kan användas av flera personer med funktionsvariationer.
Tekniska nämnden framför även att det vid nybyggnation av lekplatser redan
idag är lagkrav att tillgänglighetsanpassa dem i högre grad vilket innebär att
fler av kommunens lekplatser kommer att bli tillgänglighetsanpassade.
För valtningens bedömning
I tekniska nämndens svar framkommer att man redan idag arbetar med tillgänglighetsanpassning av lekplatser, dels genom att efterhand göra befintliga
lekplatser mer tillgänglighetsanpassade när utbyte av lekutrustning görs, och
dels utifrån de lagkrav som finns gällande tillgänglighetsanpassning vid
nybyggnation. Detta innebär sammantaget att fler av kommunens lekplatser
kommer att bli tillgängliga.
Ett exempel på en ombyggd lekplats är Plantis, där tillgänglighetsanpassningar gjorts. Även på Vilhelmsro finns en lekplats som är delvis
tillgänglighetsanpassad. Ett exempel på en tillgänglighetsanpassad nybyggd
lekplats är den på Fåraberget.
Ett annat exempel på en tillgänglighetsanpassad lekplats är lekplatsen på
Vindängens skola. Som skolgård är den enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna att jämställas med offentlig plats, vilket innebär att allmänheten har tillträde.
I tillgänglighetsdatabasen på Falköpings kommuns webbplats finns
information om vilken tillgänglighetsanpassning som gjorts på till exempel
lekplatser.
Mot bakgrund av det som framkommit utifrån tekniska nämndens yttrande
föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska anses besvarad.
B eslu tsu n d er lag
Kommunstyrelsen § 36/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-02
Tekniska nämnden, § 96/2020
Delegationsbeslut om remittering, 2020-08-19
Kommunfullmäktige, § 85/2020
Motion från Johanna Johansson (SD), 2020-06-23
K ommunstyr elsens för slag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen om
tillgängliga lekplatser för alla ska anses besvarad.
Yr k an d en
Johanna Johansson (SD) yrkar bifall till motionen.

Protokollsutdraget bestyrks

Justerarnas signaturer
,

?

)

I

/

15 (30)

Sida

En,LKÖPIN.9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-29

Kommunfullmäktige

Yttr anden
Vanja Wallemyr (C) och Johanna Svensson (S) yttrar sig.
B eslu t sg ån g
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive
Johanna Johanssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Paragrafen sk ic k as till
Johanna Johansson (SD)
Tekniska nämnden
Linda Karelid, kanslichef
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§32

Dnr 2020/00463

Ändring av reglementen för socialnämnden, kompetensoch arbetslivsnämnden och kommunstyrelsen med
anledning av flytt av verksamheten för försörjningsstöd
och visst övrigt ekonomiskt bistånd
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t
1 Kommunfullmäktige beslutar att verksamheten för försörjningsstöd och
visst övrigt ekonomiskt bistånd flyttas från socialnämnden till kompetensoch arbetslivsnämnden från och med den 1 maj 2021.

2 Kommunfullmäktige antar ändring av socialnämndens reglemente.
Ändringen ska gälla från och med den 1 maj 2021 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter tidigare reglemente beslutat
av kommunfullmäktige den 24 februari 2020, § 39.
3 Kommunfullmäktige antar ändring av kompetens- och arbetslivsnämndens
reglemente. Ändringen ska gälla från och med den 1 maj 2021 och tas upp
i ny kommunal författningssamling som ersätter tidigare reglemente
beslutat av kommunfullmäktige den 24 februari 2020, § 40.
4 Kommunfullmäktige antar ändring av kommunstyrelsens reglemente.
Ändringen ska gälla från och med den 1 maj 2021 och tas upp i ny
kommunal författningssamling som ersätter tidigare reglemente beslutat
av kommunfullmäktige den 24 februari 2020, § 43.
B ak g r u n d
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 109, att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur arbetet med arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd ska samlas under kompetens- och
arbetslivsnämnden. Med anledning av den beslutade förändringen behöver
socialnämndens, kompetens- och arbetslivsnämnden och kommunstyrelsens
reglementen ses över.

Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen och
kompetens- och arbetslivsförvaltningen tagit fram förslag på ändringar i
nämndernas reglementen. Ändringarna innebär i korthet följande.
•

Kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen för försörjningsstöd och
övrigt ekonomiskt bistånd flyttas över till kompetens- och arbetslivsnämnden. Socialnämnden behåller emellertid ansvaret för sådant
ekonomiskt bistånd som är direkt kopplat till inledd utredning av
socialnämnden och därpå beviljade insatser. Anledningen till det är
att visst ekonomiskt bistånd redan idag hanteras inom ramen för
handläggning av vuxen- och barnärenden.
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•

Kommunens ansvar för bistånd till boende i akuta situationer flyttas
över till kompetens- och arbetslivsnämnden. Undantag görs för
boendesociala avtal samt placeringar. Dessa ansvarar socialnämnden
även fortsättningsvis för.

•

Kommunens ansvar för uppgifter om dödsboanmälan och provisorisk
förvaltning enligt ärvdabalken och beslut att ordna gravsättning enligt
begravningslagen flyttas över till kompetens- och arbetslivsnämnden.
Anledningen är att dessa frågor anses ha ett sådant nära samband
med frågan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

•

Uppgiften att vara arbetslöshetsnämnd, enligt lag (1944:475) om
arbetslöshetsnämnd, flyttas från kommunstyrelsen till kompetensoch arbetslivsnämnden. Detta för att arbetslöshetsnämndens uppgift
enligt 2 § ovan nämnda lag är att vidtaga eller på annat sätt främja
kommunala åtgärder för att förebygga eller minska verkningarna av
arbetslöshet och det bedöms ha en närmare koppling till kompetensoch arbetslivsnämndens uppdrag.

I socialnämndens reglemente förtydligas vidare att nämnden fortsättningsvis
ansvarar för ensamkommande flyktingbarn, mottagandet av nyanlända för
bosättning i kommunen genom anvisning från Arbetsförmedlingen eller
Migrationsverket samt ansvaret för kommunens budget- och skuldrådgivning.
Förslaget har skickats på remiss till kompetens- och arbetslivsnämnden samt
socialnämnden.
Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 9 december 2020, § 55,
att ställa sig bakom de föreslagna ändringarna i kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente.
Socialnämnden beslutade den 20 januari 2021, § 10, att ställa sig bakom
förslaget.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
Efter att kompetens- och arbetslivsnämnden behandlat remissen har
förvaltningschefen uppmärksammat att en mindre justering av reglementet
behöver göras. Förslaget är att texten "samt bidra till att öka sysselsättningen
i kommunen" i § 3, femte strecksatsen, i kompetens- och arbetslivsnämndens
reglemente ersättas med "för att få fler i egen försörjning".
Kommunledningsförvaltningen har inte någon annan uppfattning än
förvaltningschefen kring skrivningen som har till syfte att sätta ett mål för
nämndens verksamhet. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
ändringen genomförs.
Det har efter remissens utskick uppstått en fråga huruvida de donationsfonder som idag hanteras av socialnämnden och har koppling till ekonomiskt
bistånd ska överflyttas till kompetens- och arbetslivsnämnden. Kommun-

Justerarna

.gnaturer

Protokollsutdraget bestyrks

,----

,S‘C)

18 (30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FLAKÖPLI

Sammanträdesdatum

2021-03-29

Kommunfullmäktige

ledningsförvaltningen har samrått med socialförvaltningen och kompetensoch arbetslivsförvaltningen och föreslår att förvaltningen av socialnämndens
donationsfonder ska vara kvar hos socialnämnden till dess att det pågående
kommunövergripande arbetet med översynen av donationsfonderna är klart.
Det berör därför inte något av reglementena i dagsläget utan frågan kommer
att lyftas när det kommunövergripande arbetet är klart.
Mot bakgrund av kompetens- och arbetslivsnämnden och socialnämndens
yttranden föreslår kommunledningsförvaltningen, inkluderat den ändring
som redogjorts för ovan från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att verksamheten
för försörjningsstöd och visst övrigt ekonomiskt bistånd flyttas från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 1 maj
2021. Vidare föreslås att kommunfullmäktige godkänner ändring av socialnämndens, kompetens- och arbetslivsnämndens samt kommunstyrelsens
reglementen att gälla från och med den 1 maj 2021.
Finansier ing
Flytt av budgetmedel från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden med verksamhetsflytten kommer att ske i separat beslut, se ärende
KS 2021/18.
Beslutsunder lag
Kommunstyrelsen § 39/2021
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-03
Kompetens- och arbetslivsnämndens yttrande, 2020-12-09
Socialnämndens yttrande, 2021-01-20
Kommunledningsförvaltningens förslag till socialnämndens reglemente
Kommunledningsförvaltningens förslag till kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens reglemente

Paragrafen sk ic k as till
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Sara Cronholm, kommunjurist
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Dnr 2021/00018

Ombudgetering av budgetram mellan socialnämnden
och kompetens- och arbetslivsnämnden med anledning
av flytt av verksamheten för försörjningsstöd och visst
övrigt ekonomiskt bistånd
K o mmu n fu llmäk tig es b eslu t
1 Kommunfullmäktige beslutar att, med anledning av flytt av verksamheten
för försörjningsstöd och visst övrigt ekonomiskt bistånd, överföra budgetram om 26 875 000 kronor från socialnämnden till kompetens- och
arbetslivsnämnden. Ombudgeteringen gäller för perioden maj till
december 2021. Inför år 2022 överförs ytterligare 13 438 000 kronor,
det vill säga att den totala budgetramen på helårsbasis som överförs
uppgår till 40 313 000 kronor i 2021 års kostnadsläge.
Pr otok ollsantec k ning
Ingvor Bergman (S) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas
i slutet av paragrafen.
B ak g r u n d
Kommunfullmäktige beslutade i ett inriktningsbeslut den 28 september
2020, § 109, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur arbetet med
arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd ska samlas under
kompetens- och arbetslivsnämnden och dess förvaltning, i enlighet med
inriktningsbeslutets intentioner. Uppdraget skulle redovisas i början av år
2021 till kommunstyrelsen.

En förnyad arbetsmarknadspolitik involverar främst fyra delar av den
kommunala verksamheten. Enheterna för vuxenutbildning och arbetsmarknad hos kompetens- och arbetslivsförvaltningen, enheten för stöd och
försörjning hos socialförvaltningen, samt näringslivsenheten hos kommunledningsförvaltningen. Förutom ovan nämnda enheter ska hela den
kommunala organisationen bistå i arbetet att få fler i egen försörjning
En inriktning på en förnyad arbetsmarknadspolitik har utformats mot
bakgrund av följande utmaningar.

Justerarnas i

aturer
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•

En stor målgrupp som står långt från arbetsmarknaden.

•

Ökande kostnader för ekonomiskt bistånd med budgetunderskott som
följdverkan.

•

Svårigheter att matcha arbetskraftens kompetens mot
arbetsmarknadens behov.
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I samband med att en ny arbetsmarknadsstrategi togs fram år 2016 gjordes
en utredning av hur arbetet med arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt
bistånd sker. När arbetsmarknadsstrategin antogs fick socialförvaltningens
enhet för stöd- och försörjning och kompetens- och arbetslivsförvaltningens
arbetsmarknadsenhet i uppdrag att samlokaliseras under namnet
Arbetsmarknadscenter.
Under våren 2019 gjordes en utvärdering av arbetsmarknadsstrategin och
arbetet med samlokaliseringen. I den framkom det att samlokaliseringen inte
fullt ut uppnått förväntad effekt och behovet av att samla enheten för stöd och
försörjning och arbetsmarknadsenheten under en nämnd och förvaltning var
stort. Därför gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en organisation
för att få ett större genomslag av den förnyade arbetsmarknadspolitiken
samlat på kompetens- och arbetslivsnämnden och dess förvaltning ska se ut.
Utredningen ska lämna förslag på en organisation och genomlysa de
ekonomiska förutsättningarna. I dagsläget finns ett underskott för
försörjningsstödet som kommer att följa med in i den nya organisationen.
Ambitionen är att den nya organisationen ska vara klar och träda i kraft den
1 maj 2021.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
I enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om organisationsförändring har ekonomer på respektive förvaltning beräknat vad det innebär i
förändring och förslag till överföring av ekonomisk budgetramarna mellan
socialnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden.
Det bör noteras att denna del av socialnämndens verksamhet under senaste
åren visat underskott jämfört med tilldelad budgetram.
Fin an sier in g
En av målsättningarna med en ny arbetsmarknadspolitik är att på sikt minska
kostnaderna för försörjningsstöd och visst övrigt ekonomiskt bistånd.
Samtidigt kommer det på kort sikt innebära ökade kostnader. Tillskjutande
av ytterligare kommunala medel ska vara en del av budgetarbetet under
år 2021 inför år 2022.
I samband med bildandet av en ny organisation kommer budgetmedel och
eventuella underskott från socialnämnden att flyttas till kompetens- och
arbetslivsnämnden. Detta sker i två steg. Då organisationsförändringen sker
från den 1 maj 2021 överförs 26 875 000 kronor under år 2021 och inför år
2022 överförs ytterligare 13 438 000 kronor. Total budgetram som förs över
på helårsbasis uppgår då till 40 313 000 kronor i 2021 års kostnadsläge.
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Beslu tsu n d er lag
Kommunstyrelsen § 40/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-03
Beräkningsunderlag, flytt av budgetram för ekonomiskt bistånd
Kommunfullmäktige § 109/2020
Yttranden
Susanne Berglund (S), Niclas Hillestrand (S), Ingvor Bergman (S), Adam
Johansson (M) och Fredy Neiiman (S) yttrar sig.
Pr otok ollsantec k ning
Ingvor Bergman (S) inkommer med följande protokollsanteckning.
"Socialdemokraterna anser att överföringen av medel från socialnämnden till
kompetens och arbetslivsnämnden ej kommer att vara tillräcklig för att täcka
kostnaderna för försörjningsstöd, eftersom denna budgetpost de senaste åren
visat sig vara högre än den summan som nu överförs. Det finns inte heller
några medel avsatta för aktiviteter för den grupp som nämnden nu får ansvar
för. Noteras också att den dialog som utlovades med samtliga partier kring
budgetförutsättningar i samband med överföringen ej har genomförts."

Paragrafen sk ic k as till
Socialnämnden
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Ekonomiavdelningen
Magnus Fleischer, ekonomichef
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§34

Dnr 2020/00236

Antagande av strategi för digitalisering
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige antar förslag till strategi för digitalisering.
2 Kommunfullmäktige beslutar att strategin gäller från och med den
1 maj 2021 och ersätter policy för digitalisering antagen av kommunfullmäktige den 29 maj 2017, § 66.
Bak gr und

I flerårsplanen för åren 2020-2022 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en strategi för digitalisering, med syfte att leda till en ökad effektivitet
och bättre arbetsmiljö i Falköpings kommun.
Under år 2020 har arbetet med att ta fram en strategi utifrån uppdraget i
flerårsplanen gjorts. Samtliga kommunens förvaltningar har medverkat i
arbetet.
Strategin har sedan varit ute på remiss till samtliga nämnder. Under
remissrundan har synpunkter och idéer inkommit, vilket lett till viss
omarbetning av dokumentet.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
I förslaget till strategi för digitalisering pekas fokusområden ut som är
viktiga att satsa på för att åstadkomma önskat resultat. De viktigaste
förutsättningarna som behöver finnas med är också beskrivna i strategin.
Kommunledningsförvaltningen bedömer därmed att förslaget till strategi ger
kommunens organisation den strategiska vägledning som behövs för att
kunna använda digitaliseringen som ett verktyg för högre effektivitet,
kvalitet och bättre arbetsmiljö.

Mer konkreta insatser och satsningar ska, enligt strategin, beskrivas av
respektive nämnd i den årliga verksamhetsplanen.
Finansier ing

Strategin som sådan kräver ingen särskild finansiering. Däremot är det
viktigt att i budgetarbetet ha med strategin som underlag för att skapa
ekonomiska förutsättningar att göra verklighet av strategin och dess mål.
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Beslutsunder lag
Kommunstyrelsen § 41/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-09
Förslag till strategi för digitalisering
Sammanställning av remissinstansernas svar och bemötande av synpunkter

Paragrafen sk ic k as till
Samtliga nämnder
Avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation
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Dnr 2021/00052

Ändring av riktlinje för bisyssla
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva riktlinje för bisyssla antagen
av kommunfullmäktige den 24 september 2012, § 123, från och med den
1 maj 2021.
B ak g r u n d

Falköpings kommun ska som myndighet upprätthålla allmänhetens
förtroende som saklig och opartisk. Det innebär att medarbetare inte ska ha
uppdrag eller ägna sig åt verksamhet vid sidan om sin anställning, som kan
rubba förtroendet, skada Falköpings kommuns anseende eller på annat sätt
inverka negativt på möjligheterna för medarbetaren att utföra sina
arbetsuppgifter.
I kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser AB 17 finns nya bestämmelser
gällande bisysslor. Som huvudregel gäller nu att bisysslor generellt sett är
tillåtna. Medarbetarna är fria att ha en bisyssla så länge den inte är
konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig i förhållande till
anställningen. Den tidigare rutinen att pröva och eventuellt godkänna varje
bisyssla i högst 2 år är borttagen. Nu betonas i stället medarbetarens skyldighet att upplysa sin chef om man har en bisyssla. Detta under förutsättning att
arbetsgivaren uppmärksammat medarbetaren på bestämmelsen.
Tidsbegränsningen på 2 år gäller alltså inte längre. I stället är en godkänd
bisyssla giltig tills vidare eller till dess att medarbetaren meddelat
förändringar eller avslut. Ansökan sker via den nya e -tjänsten för bisysslor
som tagits fram med hjälp av IT -avdelningen. Genom e -tjänsten får närmaste
chef en signal om att medarbetaren vill anmäla en bisyssla. Informationen
går sedan vidare till HR -chef som har möjlighet att avslå bisysslan i samråd
med närmaste chef. Men som grundregel godkänns alla bisysslor i och med
ansökan.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g

Denna riktlinje har tagits fram för att tydliggöra de förändringar gällande
bisysslor som kom med kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser AB 17.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att
godkänna denna uppdaterade riktlinje för bisyssla.

Justerarn's signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

2021-03-29

Beslu tsu n d er lag
Kommunstyrelsen § 44/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-10
Förslag till riktlinje för bisyssla

Paragrafen sk ic k as till
Samtliga nämnder
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Maria Axelsson, HR -chef

Justerarna -Siffiaturer
' .)
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Dnr 2021/00124

Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut med
anledning av covid-19-lagen och dess följdförordningar
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

J usterarn
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Dnr 2021/00073

Entledigande av Britt-Marie Aronsson (KD) från
uppdraget som ledamot i beredningen för översyn
av den politiska organisationen
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige beslutar att Britt-Marie Aronsson (KD) entledigas
från uppdraget som ledamot i beredningen för översyn av den politiska
organisationen från och med den 13 april 2021.
2 Kommunfullmäktige beslutar att Jan Erikson (KD) väljs till ledamot i
beredningen för översyn av den politiska organisationen från och med
den 13 april 2021 till och med den 31 juli 2022.
Bak gr und

Britt-Marie Aronsson (KD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som
ledamot i beredningen för översyn av den politiska organisationen.
Yr k anden

Maria Brukshaw (KD) yrkar att Jan Erikson (KD) väljs till ledamot i
beredningen för översyn av den politiska organisationen.
B eslu t sg ån g

Ordföranden ställer proposition på Maria Brukshaws (1(D) yrkande och
finner att kommunfullmäktige väljer Jan Erikson (KD) till ledamot i
beredningen för översyn av den politiska organisationen.

Paragrafen sk ic k as till

Britt-Marie Aronsson (KD)
Jan Erikson (KD)
Beredningen för översyn av den politiska organisationen
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer
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Dnr 2021/00127

Entledigande av Sonja Eriksson (SD) från uppdragen
som ersättare i byggnadsnämnden och som ersättare
i beredningen för översyn av den politiska
organisationen
K o mmu n fu llmäk tig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Sonja Eriksson (SD) från
uppdragen som ersättare i byggnadsnämnden och ersättare i beredningen
för översyn av den politiska organisationen från och med den 13 april
2021.
2 Kommunfullmäktige beslutar att Malte Svensson (SD) väljs till ersättare
i byggnadsnämnden från och med den 13 april 2021 till och med den
31 december 2022.
3 Kommunfullmäktige beslutar att Christopher Miinch (SD) väljs till
ersättare i beredningen för översyn av den politiska organisationen från
och med den 13 april 2021 till och med den 31 juli 2022.
Bak gr und

Sonja Eriksson (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ersättare i
byggnadsnämnden och ersättare i beredningen för översyn av den politiska
organisationen.
Yrk anden

Milada Wurm (SD) yrkar att Malte Svensson (SD) väljs till ersättare i
byggnadsnämnden och att Christopher Miinch (SD) väljs till ersättare i
beredningen för översyn av den politiska organisationen.
B eslu tsg ån g

Ordföranden ställer proposition på Milada Wurms (SD) yrkande och finner
att kommunfullmäktige väljer Malte Svensson (SD) till ersättare i byggnadsnämnden och Christopher Miinch (SD) till ersättare i beredningen för
översyn av den politiska organisationen.

Paragrafen sk ic k as till

Sonja Eriksson (SD)
Christopher Miinch (SD)
Beredningen för översyn av
den politiska organisationen

Justerarn

ignaturer

, ,7

Malte Svensson (SD)
Byggnadsnämnden
Löneenheten
Anna -Karin Linder, administratör

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00066

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden
K o mmu n f u llmäk t ig es b eslu t

1 Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående förteckning över
anmälningsärenden läggs till handlingarna.
An mäln in g sär en d en

1 Kommunrevisionens granskning av implementeringen av barnkonventionen som svensk lag
2 Kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen, § 18/2021
3 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
— kvartal 4 år 2020

Justerarnas ' naturer
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