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§ 96 Dnr 2020/00172  

Beslut om att tillåta kommunstyrelsens ersättare att 
lyssna på nämndsammanträdet 13 maj 2020 via ljud- 
och bildöverföring 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att tillåta kommunstyrelsens ersättare att följa 

nämndsammanträdet via ljud- och bildöverföring.        

Bakgrund 

Folkhälsomyndigheten har till följd av smittspridning av Covid-19 uttalat att 

sammankomster med större antal deltagare bör begränsas och att 

förutsättningarna för evenemang ska ses över med hänsyn till storlek på 

lokal. 

I den rekommendation som kommunledningsförvaltningen skickade ut till 

samtliga förtroendevalda den 17 mars 2020 var rådet till ersättare att inte 

närvara vid sammanträden om man inte kommer att tjänstgöra som 

beslutande.  

För att ge ersättarna möjlighet att ta del av överläggningar, föredragningar 

och diskussioner som sker på nämndens sammanträden föreslås därför ge 

ersättare i nämnden möjlighet att kunna lyssna på sammanträdet via ljud- 

och bildöverföring i realtid.  

Ersättarna har endast möjlighet att kunna ta del av överläggningarna på 

sammanträdet. De kan inte tjänstgöra eller vara del av beslutsfattandet. Vid 

ärenden med sekretessbelagda uppgifter kommer ersättarna att kopplas bort 

från sammanträdeslokalen. 

Nämnden ska fatta beslut om att tillåta ersättare att lyssna på mötet via ljud- 

och bildöverföring. Detta och vilka ersättare som följer sammanträdet via 

ljud- och bildöverföring protokollförs.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-07 

PM rekommendation gällande deltagande på distans, 2020-04-03             
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§ 97 Dnr 2019/00146 280 

Information och statusrapport om pågående 
byggnadsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet utgår. Ärendet tas upp på 

kommunstyrelsens sammanträde 10 juni 2020.      
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§ 98 Dnr 2020/00100  

Uppföljningsrapport av barn- och utbildningsnämndens 
ekonomiska utveckling  

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

I bokslutet för 2019 redovisade barn-och utbildningsnämnden ett underskott 

jämfört med budget på 27,5 mnkr. Ny budgetram har beslutats av 

kommunfullmäktige för 2020 och nämnden har beslutat om budget på 

verksamhetsnivå. Av Policy för verksamhets- och ekonomistyrning framgår 

följande: ”För att uppnå en ändamålsenlig verksamhets- och 

ekonomistyrning är det viktigt att uppföljning och analys sker av verksamhet 

och ekonomi samt att den på säkerställt sätt återrapporteras till 

kommunfullmäktige. Nämnderna ska regelbundet och kontinuerligt följa upp 

nämndens måluppfyllelse och ekonomiska resultat. Nämndernas uppföljning 

av det ekonomiska resultatet bör genomföras varje månad och ska redovisas 

tre gånger per år till kommunfullmäktige. Verksamhetsmålen följs upp vid 

delårs- och helårsbokslut. Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt möjlighet 

att utöver lagens krav besluta om ytterligare uppföljningar och tider för 

uppföljningar.” 

Kommunstyrelsen fattade med anledning av detta beslut om ska inkomma 

med en extra uppföljningsrapport per mars 2020. Uppföljningen skall 

innehålla avstämning av utfall mot budget uppdelat på kostnader och intäkter 

samt helårsprognos och uppföljningsrapporten ska presenteras för 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2020 och kommunstyrelsen den 

13 maj 2020.  

Bilagor 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 59/2020 

Ekonomisk uppföljningsrapport från barn- och utbildningsnämnden, 2020-

04-24 

Kommunstyrelsen § 67/2020 
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§ 99 Dnr 2019/00504 101 

Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) 
om att utdrag från belastningsregistret ska krävas för 
arbete inom äldreomsorg och Lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation 

Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Jonas Larssons (SD) yrkande om att bifalla motionen.      

Bakgrund 

Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om att utdrag från 

belastningsregistret ska krävas för arbete inom äldreomsorg och LSS. Ett 

nytt registerutdrag ska uppvisas vartannat år. 

Kommunstyrelsen remitterade motionen till socialnämnden för yttrande den 

15 januari 2020 § 2. 

Socialnämnden föreslår i sitt yttrande den 18 mars 2020 § 36, att 

kommunfullmäktige avslår motionen. Socialnämnden hänvisar till en 

avsaknad av lagstöd för att kräva utdrag ur belastningsregister av befintlig 

personal såväl som vid nyrekrytering.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt lag om belastningsregister (1998:620) har den enskilde rätten att 

inhämta samtliga uppgifter om sig själv kostnadsfritt en gång per kalenderår. 

Det finns dock inget stöd i lag att en arbetsgivare kan kräva ett utdrag ur 

belastningsregister med undantag för exempelvis myndigheter som arbetar 

med brottsbekämpning och exempelvis HVB-verksamhet, skol- och 

barnomsorg, med barn med funktionshinder (LSS) och övrigt arbete och  

kontakt med barn samt för försäkringsförmedlare. I de instanser där krav på 

belastningsregister förekommer skickas verksamhetsanpassade 

registerutdrag.  

Det finns inget lagstöd för att vart annat år begära registerutdrag av befintlig 

personal. Det skulle innebära att arbetstagaren frivilligt kan uppvisa 

registerutdrag men att kommunen inte kan vidta någon åtgärd om en 

arbetstagare skulle avstå från detta. 
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I likhet med socialnämnden föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunfullmäktige avslår motionen och inväntar resultatet av de statliga 

utredningar som behandlar frågan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-14       
Socialnämnden § 36/2020 

Kommunstyrelsen § 2/2020 

Kommunfullmäktige § 144/2019 

Motionen  

Yrkanden 

Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.    

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till 

beslut respektive Jonas Larssons (SD) yrkande om bifall till motionen och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag.    

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 100 Dnr 2020/00079  

Bildande av Samordningsförbundet Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg och de tre andra 

samordningsförbunden i Skaraborg går samman och bildar 

Samordningsförbundet Skaraborg från och med den 1 januari 2021. Det 

innebär att Samordningsförbundet Östra Skaraborg successivt avvecklar 

sin verksamhet under år 2020 och att samordningsförbundet Östra 

Skaraborg ska upplösas och likvideras efter den 1 januari 2021.  

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

förbundsordning för samordningsförbundet Skaraborg att gälla från och 

med den 1 januari 2021.  

3  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att 

likvidering av Samordningsförbundet Östra Skaraborg sker efter den 1 

januari 2021. 

4  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ändring i § 

16 nuvarande förbundsordning för Samordningsförbundet Östra 

Skaraborg. Ändringen gäller från och med den 1 juni 2020. Beslutet gäller 

under förutsättning att samtliga medlemmar i Samordningsförbundet 

Skaraborg fattar likalydande beslut.  

Bakgrund 

Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg har i beslut den 12 

december 2019, § 6.6 föreslagit medlemmarna i förbundet att godkänna att 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg går samman med de tre andra 

samordningsförbunden i Skaraborg och bildar Samordningsförbundet 

Skaraborg från och med den 1 januari 2021.  

Styrelsen föreslår även att medlemmarna godkänner förslag till 

förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg samt att 

medlemmarna i Samordningsförbundet Östra Skaraborg godkänner 

ändringen i § 16 nuvarande förbundsordning. Den sistnämnda ändringen 

innebär att när samordningsförbundet likvideras ska återstående pengar 

skiftas till Samordningsförbundet Skaraborg.  

Av bakgrunden till styrelsens beslut framgår att under åren 2006-2007 

bildades bland kommunerna i Skaraborg fem samordningsförbund. Efter det 

har två samgåenden skett och i dagsläget finns det tre samordningsförbund – 

Samordningsförbundet Norra Skaraborg (Mariestad, Töreboda och 

Gullspång), Samordningsförbundet Östra Skaraborg (Skövde, Falköping, 

Tidaholm, Hjo, Karlsborg och Tibro) samt Samordningsförbundet Västra 
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Skaraborg (Vara, Skara, Lidköping, Götene och Essunga). Våren 2017 

aktualiserades frågan om det finns vinster med ytterligare samgåenden vilket 

utreddes av styrelserna för samordningsförbunden i Skaraborg, vilket då inte 

ledde till en förändring. Frågan aktualiserades på nytt under våren 2019 och 

utreddes av en styrgrupp med representanter från samtliga medlemmar. 

Styrgruppen tog fram ett förslag på samgående av de tre 

samordningsförbundet till ett och tog även fram ett förslag på ny 

förbundsordning för samordningsförbundet.  

Det föreslås även en ändring av § 16 i nuvarande förbundsordning för 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg. Ändringen innebär att när 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg likvideras ska tillgångarna föras 

över till det nya Samordningsförbundet Skaraborg.  

Ärendet har remitterats till kompetens- och arbetslivsnämnden och 

socialnämnden för yttrande. Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade 

den 25 mars 2020, § 16, att ställa sig bakom förslaget.  

Socialnämnden beslutade den 15 april 2020, § 45, att ställa sig bakom 

bildandet av Samordningsförbundet Skaraborg. Nämnden menar att fördelen 

med att ha ett gemensamt samordningsförbund för Skaraborg är att 

samordningsförbundet då följer övriga huvudmäns organisation och att 

samverkan därmed kan bli mer effektiv.  

Vid kontakt med ansvarig för projektet på Samordningsförbundet Västra 

Skaraborg förtydligas att kommunen inte behöver fatta något ytterligare 

beslut om att likvidera samordningsförbundet Östra Skaraborg utan det täcks 

in i ovanstående beslutsförslag.  

Falköpings kommun kommer att få tillfälle att nominera en person till 

ersättare eller ledamot i Samordningsförbundet Skaraborg enligt rullande 

schema som framgår av § 5 i förbundsordningen. Samordningsförbunden 

kommer att återkomma med mer information kring val under hösten. 

Förvaltningens bedömning 

Av 9 § lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

framgår vilka punkter som ska ingå i en förbundsordning. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att förslaget till ny förbundsordning 

för Samordningsförbundet Skaraborg uppfyller lagens krav på innehåll. I 14 

§ förslaget till förbundsordning framgår att kommunerna ska utse en 

gemensam revisor. Det är dock inte helt klarlagt hur det ska ske. Vid kontakt 

med ansvarig för projektet på Samordningsförbundet Västra Skaraborg 

uppges att mandattiden för revisorerna är ett år vilket hänvisas till i 5 §. 

Tanken är att revisorerna ska utses på samma sätt som styrelseledamöterna i 

5 §, nämligen enligt ett för kommunerna roterande schema. Hur detta 

roterande schema ska se ut är dock inte fastställt.   
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Mot bakgrund av kompetens- och arbetslivsnämnden och socialnämndens 

yttrande föreslår kommuneldningsförvaltningen att kommunfullmäktige 

godkänner förslaget som framgår av beslutspunkterna.  

Finansiering 

Finansieringen av Falköpings kommuns del av Samordningsförbundet 

Skaraborg ska finansieras inom kompetens- och arbetslivsnämnden och 

socialnämndens ordinarie ramar.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60/2020 

Kommunjuristens tjänsteutlåtande  

Kompetens- och arbetslivsnämnden § 16/2020  

Socialnämnden § 45/2020 

Förslag till Samordningsförbund Skaraborg 

Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg 

Bildande av Samordningsförbundet Skaraborg 

Missiv till bildande av Samordningsförbundet Skaraborg 

Protokoll från Samordningsförbundet Östra Skaraborg den 12 december 

2019  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (15) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-13 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 101 Dnr 2018/00009 537 

Tilläggsavtal till markanvisning Marjarps 
logistikområde del av Friggeråker 25:8 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

tilläggsavtal till markanvisning del av Friggeråker 25:8 m.fl. etapp 2. 

Tilläggsavtalet justerar markanvisningstiden. I alla övriga delar gäller 

huvudavtalet.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige fattade den 23 april 2018, § 68, punkt 3, beslut om 

godkännande av markanvisningar för Jula Logistic AB. Markanvisningarna 

gällde all tillgänglig mark industrimark på Marjarps logistikområde och gav 

exploatören ensamrätt att förhandla om köp av avtalsområdet. 

Markanvisningstiden gällde för en första period om två år. Det återstående 

området som exploatören inte har förvärvat är ca 10 hektar. Exploatören 

önskar förlänga tiden på markanvisningen till den 31 maj 2021.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att förlängning av ett år fram till den 31 maj 2021 är 

skäligt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2020 

Tjänsteutlåtande  

Förslag till Tilläggsavtal till markanvisning del av Friggeråker 25:8 m.fl. 

etapp 2       
 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 102 Dnr 2020/00181  

Direktupphandling av rådgivningstjänst för placering 
av pensionsmedel 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att anlita konsultföretaget Söderberg & 

Partners som rådgivande kring finansiella tjänster gällande kommunens 

placering av pensionsmedel enligt av kommunfullmäktige antagen policy 

för finansverksamheten.       

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2005, § 96, att avsätta 7 miljoner kr/år för att 

hantera kommande ökning av pensionsutbetalningar (År 2005 avsattes 14 

miljoner). Avsättning skedde från 2005 till 2014. Dessa medel har växt 

under ett antal år och kommunen har erhållit god avkastning. I samband med 

arbetet att ta fram ny Policy för finansverksamheten,  beslutad av 

kommunfullmäktige  2019-10-28, har även frågan om professionell 

rådgivning till kommunen i dessa frågor planerats. Vidare skall allokering, 

omfördelning, göras av kommunens ”placeringsportfölj” i enlighet med den 

nya/reviderade Policyn för finansverksamheten. För att göra denna 

allokering och sedan förvalta placeringskapitalet avser kommunen att teckna 

avtal med en placeringsrådgivare. Enligt 3 kap. 24 § punkt 1 LOU gäller inte 

LOU för upphandling som avseende dessa ”finansiella tjänster.   

Förvaltningens bedömning 

Falköpings kommun har anlitat konsultföretaget Söderberg &  Partners för 

att vara stöd i processen kring framtagande av ny finanspolicy. Detta har 

varit ett samarbete som fungerat mycket väl. Förvaltningens bedömning är 

därför att kommunen skall teckna avtal med Söderberg & Partners för ett 

fortsatt samarbete, nu med finansiella tjänster så som rådgivning vid 

placering av pensionskapital.       

Finansiering 

Finansiering sker från kommunens centrala medel för finansiella kostnader.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 64/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-22 

  

Paragrafen skickas till 
Pia Alhäll, kommundirektör 

Magnus Fleischer, ekonomichef     
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§ 103 Dnr 2020/00052  

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.     

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.   

Nr Ärende 

1 Delredovisning av arbetet med  finansieringen ny överlämningsbangård 

2 Protokoll kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 2020-04-23 
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§ 104 Dnr 2020/00001  

Anmälda delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.   

Delegationsbeslut  

Ordförandebeslut (§ 3) 

Diarienr Beslut Delegat  

2020/185 Utseende av dataskyddsombud Kommunstyrelsens 
ordförande 

 

Allmänna ärenden (§ 6) 

Diarienr Beslut Delegat  

 2020/160  Adressättning för Hattmurklan 1  1:e mätningsingenjör 

 

Personalärenden – kommunövergripande (§ 7) 

Beslut Delegat  

Anställningar april KLF 

Biträdande ekonomichef 

Bygglovsingenjör 

Planarkitekt 

Dataskyddsombud 

Förvaltningschef, visstid 

 

Ekonomchef 

Stadsbyggnadschef 

Stadsbyggnadschef 

Chef hållbar kommunikation 

Tf. kommundirektör 

 

Ekonomiska ärenden (§ 9) 

Diarienr Beslut Delegat  

 2020/203  Beslut om attestlista Ekonomichef 
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Fastighetsärenden (§ 10) 

Diarienr Beslut Delegat  

 2020/196 Benefik nyttjanderätt på del av fastigheten 
Yllestad 1:36 

 Mark- och 
exploateringsingenjör 

2019/487 Försäljning av småhustomt Sockerröret 6 Mark- och 
exploateringsingenjör 

    

  

            


