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Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, klockan 18:30–20:00 

Beslutande Patrik Björck (S), ordförande 
Allan Bjärkhed (KD), 1:e vice ordf. 
Ingrid A. Jarlsson (M), 2:e vice ordf. 
Corry Thuresson (S) 
Birgitta Friggeråker (C), tjänstg. ers. 
Pema Malmgren (M), tjänstg. ers.  
Ingvor Bergman (S) 
Johanna Johansson (SD) 
Christina Jorméus (M) 
Jonas Karlsson (S), tjänstg. ers. 
Ingvor Arnoldsson (S), tjänstg. ers.  
Johanna Svensson (S) 
Ed Kahrs (M) 
Niclas Hillestrand (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Britt-Louise Thoresen (KD) 
Marie Post (S) 
Roland Wanner (MP), tjänstg. ers. 
Laila Blom (MP) 
Pal Seidler (S) 
Wanja Wallemyr (C) 
Anders Winlöf (M) 
 

Eva Dahlgren (C) 
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S) 
Elin Tingmyr (V), tjänstg. ers. 
Alex Bergström (S) 
Johan Eriksson (M) 
Zarah Meyner (-)* 
Inger Lilja (V) 
Inga-Lill Bergsten (S) 
Lars Theng (S) 
Annika Carp (L) 
Kent Mossby (M) 
Christopher Münch (SD) 
Sonja Eriksson (SD) 
Lina Ahl (S) 
Henric Hagberg (S) 
Lars-Göran Andersson (KD) 
Roland Svensson (M), tjänstg. ers.  
Anna-Brita Fransson (L) 
Christiane Uhle (C) 
Lisbeth Ek (S) 
Fredy Neüman (S) 

* Invald på SD-mandat 

Ersättare 

 

Roger Lundberg (S) 
Kovan Akrawi (S) 
Kerstin Belfrage (S) 
Helene Svensson (S) 
Bengt Lundkvist (S) 
Roger Sjödahl (M) 
 

Michael Kristiansson (KD) 
Ulla-Britt Merkell (KD) 
Göran Johansson (V) 
Dag Högrell (L) 
Lena Arvidsson (L) 

Övriga närvarande 
 
 
 

Per Larsson, kommunsekreterare  

Justerare Eva Dahlgren (C) och Sonja Eriksson (SD) 

Justeringens plats och tid Måndagen den 5 mars 2018, klockan 15:00  
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Per Larsson 

Paragrafer §§ 40–50 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Patrik Björck 

 

 

 
 
Justerare  

Eva Dahlgren Sonja Eriksson 

 

 

 
 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-02-26 

Anslaget är uppsatt  2018-03-05–2018-03-26  

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift   
 Per Larsson  
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Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under  
mandatperioden 2014–2018 

Ledamöter 

Patrik Björck (S), ordförande 
Allan Bjärkhed (KD), 1:e vice ordf. 
Ingrid A. Jarlsson (M), 2:e vice ordf. 
Corry Thuresson (S) 
Karola Svensson (C) 
Lena Sjödahl (M) 
Ingvor Bergman (S) 
Hanna Wigh (-)* 
Johanna Johansson (SD) 
Christina Jorméus (M) 
Dan Gabrielsson (S) 
Susanne Larsson (S) 
Hans Johansson (C) 
Maddelen Larsson (-)* 
Helena Wig (-)* 
Johanna Svensson (S) 
Ed Kahrs (M) 
Niclas Hillestrand (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Britt-Louise Thoresen (KD) 
Marie Post (S) 
Roar Vesterengen (-)* 
Charlotte Nyberg (-)* 
Magnus Hägg (MP) 
Laila Blom (MP) 
Pal Seidler (S) 
Wanja Wallemyr (C) 
Anders Winlöf (M) 
Eva Dahlgren (C) 
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S) 
Erik Kyrkander (V) 
Alex Bergström (S) 
Johan Eriksson (M) 
Jonas Landén (SD) 
Zarah Meyner (-)* 
Inger Lilja (V) 
Inga-Lill Bergsten (S) 
Lars Theng (S) 
Annika Carp (L) 
Kent Mossby (M) 
Christopher Münch (SD) 
Sonja Eriksson (SD) 
Lina Ahl (S) 
Henric Hagberg (S) 
Lars-Göran Andersson (KD) 
Ingrid Martens (C) 
Pia Frisk Ragnar (M) 
Anna-Brita Fransson (L) 
Christiane Uhle (C) 
Lisbeth Ek (S) 
Fredy Neüman (S) 

Ersättare 

Hanna Nord (S) 
Jonas Karlsson (S) 
Ingvor Arnoldsson (S) 
Roger Lundberg (S) 
Kovan Akrawi (S) 
Kerstin Belfrage (S) 
Dawood Khalaf (S) 
Helene Svensson (S) 
Bengt Lundkvist (S) 
Mantas Mazeitavicius (-)* 
Jörgen Larsson (SD) 
Dennis Essgren (-)* 
Emelie Fritz (SD) 
Roger Olsson (SD) 
Pema Malmgren (M) 
Roland Svensson (M) 
Cathrine Croona (M) 
Roger Sjödahl (M) 
Göte Andersson (C) 
Sofia Thuvesson (C) 
Birgitta Friggeråker (C) 
Michael Kristiansson (KD) 
Ulla-Britt Merkell (KD) 
Åsa Lidén (MP) 
Roland Wanner (MP) 
Elin Tingmyr (V) 
Göran Johansson (V) 
Dag Högrell (L) 
Lena Arvidsson (L) 
 
* Invald på SD-mandat 

Gruppledare 

Ingvor Bergman (S) 
Christopher Münch (SD) 
Anders Winlöf (M)  
Karola Svensson (C) 
Dan Hovskär (KD) 
Magnus Hägg (MP) 
Inger Lilja (V) 
Annika Carp (L) 
 

Ledamöter 
 

Ersättare 
 

Gruppledare 
Ingvor Bergman (S) 
Hanna Wigh (SD) 
Anders Winlöf (M)  
Karola Svensson (C) 
Dan Hovskär (KD) 
Ann Kyrkander (MP) 
Inger Lilja (V) 
Annika Carp (L) 
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Ärendelista 

§ 40 Dnr 2017/00604 023 
Utseende av Britt-Louise Thoresen (KD) till ledamot och  
Ulla-Britt Merkell (KD) till ersättare i kommunfullmäktige efter 
Elin Liljebäck Nilsson (KD) ............................................................................... 4 

§ 41 Dnr 2018/00065 101 
Motion från Johanna Johansson (SD) om att säkra våra skolor ................... 5 

§ 42  
Visning av Falköpings kommuns digitala översiktsplan ................................ 6 

§ 43 Dnr 2017/00459 820 
Besvarande av motion från Inger Lilja (V) med flera om motion 
och folkhälsa för alla ........................................................................................ 7 

§ 44 Dnr 2017/00556 212 
Antagande av översiktsplan för Falköpings kommun för åren 
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§ 45 Dnr 2017/00603 101 
Beslut om valdistriktsindelning ..................................................................... 15 

§ 46 Dnr 2017/00622 003 
Ändring av policy för verksamhets- och ekonomistyrning .......................... 18 

§ 47 Dnr 2017/00096 430 
Uppdatering av naturvårdsprogram för Falköpings kommun ..................... 20 

§ 48 Dnr 2017/00621 003 
Avgift för kommunala praktikplatser ............................................................. 22 

§ 49 Dnr 2018/00039 101 
Entledigande av Liina Khorand (S) från uppdraget som ersättare 
i barn- och utbildningsnämnden. ................................................................... 23 

§ 50 Dnr 2018/00023 101 
Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2018 ...................................... 24 
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§ 40 Dnr 2017/00604 023 

Utseende av Britt-Louise Thoresen (KD) till ledamot 
och Ulla-Britt Merkell (KD) till ersättare i 
kommunfullmäktige efter Elin Liljebäck Nilsson (KD) 

Information 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 32, att entlediga Elin 

Liljebäck Nilsson (KD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

och att anhålla hos länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av ny.  

Av Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut, daterat den 8 februari 2018 

(diarienummer 201-4595-2018), framgår att länsstyrelsen har utsett  

Britt-Louise Thoresen (KD) till ny ledamot och Ulla-Britt Merkell (KD) till 

ny ersättare i kommunfullmäktige.       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Löneenheten 

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 41 Dnr 2018/00065 101 

Motion från Johanna Johansson (SD) om att säkra våra 
skolor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige remitterar motionen om att säkra våra skolor till 

kommunstyrelsen för yttrande.  

Bakgrund 

Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om att säkra våra skolor. Av 

motionen framgår följande.  

"Säkra våra skolor 

I takt med att vårt land blir alltmer otryggt och många vansinnesdåd och 

terrorbrott sprids över världen så måste vi börja tänka mer på säkerheten för 

våra barn och unga. 

När den nya skolorganisationen nu skall sättas på plats så får vi inte heller 

glömma säkerheten som en mycket viktig faktor i detta arbete. 

Alla barn ska framöver kunna känna sig trygga i våra skolmiljöer. 

Vi vill att Falköpings kommun kollar över säkerheten på samtliga förskolor, 

skolor och gymnasiet, samt åtgärdar de brister som framkommer. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar sverigedemokraterna att:  

 säkerheten på alla våra förskolor, skolor och gymnasiet ska 

inventeras och att dom brister som framkommer ska åtgärdas" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 42   

Visning av Falköpings kommuns digitala översiktsplan 

Information 

Kommunarkitekt Amelie Sandström demonstrerar det digitala kartverktyget 

som översiktsplanen för Falköpings kommun för åren 2017–2030 använder.  
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§ 43 Dnr 2017/00459 820 

Besvarande av motion från Inger Lilja (V) med flera om 
motion och folkhälsa för alla  

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige avslår motionen om motion och folkhälsa för alla.         

Reservation 

Elin Tingmyr (V) och Inger Lilja (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för Elin Tingmyrs (V) yrkande.    

Bakgrund 

Inger Lilja (V), Erik Kyrkander (V), Elin Tingmyr (V) och Göran Johansson 

(V) har väckt en motion om motion och folkhälsa för alla – inte några få. Av 

motionen framgår följande.  

”Under vecka 34 (2017) stod att läsa i lokaltidningen om kommunens 

bristande satsning på elljusspåret i Vartofta. Samma vecka går kommunen ut 

på sin hemsida och efterfrågar åsikter om bastutiderna på Motionscentralen 

uppe på Mösseberg. 

Satsningen på motionsfrämjande aktiviteter har varit massiv uppe på 

Mösseberg de senaste åren. Det har satsats friskt både på fantastiskt fin 

beläggning i motionsspåren, utomhusgym och nya snökanoner. 

Kommunen växer i antal hushåll och fler personer flyttar hit. Det är inte alla 

som väljer att bosätta sig inne i Falköping eller har möjlighet att transportera 

sig upp till Mösseberg. 

Vi i Vänsterpartiet anser att motion skall kunna bedrivas på lika villkor i hela 

vår kommun, oavsett på vilken ort ens bopålar slås ner. 

Det finns elljusspår med varierande standard på beläggningen på samtliga av 

kommunens mindre samhällen. På vissa av anläggningarna finns möjlighet 

till både omklädning och dusch. På vissa anläggningar finns knappt ett 

synligt motionsspår. Vi anser att viljan till att motionera och därmed öka sitt 

välbefinnande inte skall vara beroende på vilket mindre samhälle en invånare 

väljer att bosätta sig i. Vi vill att det skall vara lika för alla. 

Det är dags att göra något nu för att främja folkhälsan och motion på lika 

villkor i hela vår kommun. 

Det är dags att ge kommunens motionsområden lika fin standard som de 

målas upp i den friluftsplan som antogs i kommunfullmäktige under 2015. 

Vänsterpartiet tycker det är hög tid att gå från ord till handling. 

Vänsterpartiet i Falköping yrkar att: 
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 Upprustning sker av motionsspåren i kommunens samtliga småorter 

så att dessa erhåller likvärdig standard som motionsspåren vid 

Motionscentralen 

 Det vid samtliga motionsanläggningar ges möjlighet till omklädning 

och dusch"      

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017, § 93, att remittera 

motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 

den 11 oktober 2017, § 134, att remittera motionen till kultur- och 

fritidsnämnden och till tekniska nämnden med svar senast den 2 januari år 

2018.  

Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 19 december 2017, § 

92, med följande yttrande.  

Kultur- och fritidsförvaltningen fick i maj 2016 i uppdrag att göra en 

utredning om elljusspåren i Falköpings kommun med förslag till plan för 

framtida prioritering och driftsform. Kultur- och fritidsnämnden tog den 21 

februari år 2017, § 8, följande beslut. 

Elljusspåren är betydelsefulla för kommuninvånarna. Ambitionen är därför 

att dessa ska behållas och moderniseras för att uppfylla dagens krav.  

Elljusspåret i Kinnarp/Slutarp prioriteras först när det gäller byte till LED-

belysning, utbyte av stolpar och nedgrävning av kabel.  

De två kommunala spåren i Floby och Vartofta behöver rustas upp med byte 

till LED-belysning, utbyte av stolpar och nedgrävning av kabel. Fortsatt 

dialog behövs med de föreningar som äger sina elljusspår i Åsarp, Gudhem 

och på Brunnsberget för att undersöka möjligheterna att upprusta även dessa 

spår och hitta finansiering genom olika former av bidrag.  

Tillgängliga investeringsmedel kommer att påverka i vilken takt åtgärderna 

kan genomföras. Den fortsatta planeringen kommer att avgöra vilken 

prioriteringsordning som är den mest lämpliga.  

Kultur- och fritidsnämnden stöder ideella föreningar som har elljusspår och 

motionsspår genom bidrag. Bidrag beviljas även till motionsanläggningar 

som inrymmer omklädningsmöjligheter.  

Beträffande möjligheten att förbättra standarden, på kommunala 

anläggningar, elljusspår och motionsspår är det kopplat till budgetprocessen 

för investeringar. I 2018 års budget finns 1,5 miljoner avsatta för 

upprustning av elljusspåret i Kinnarp/Slutarp. När det gäller mer omfattande 

åtgärder vid de föreningsägda anläggningarna krävs att föreningarna kan 

beviljas större investeringsbidrag för att en upprustning ska kunna ske. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att lämna följande förslag till 

kommunstyrelsen.  
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1  Kultur- och fritidsnämnden besvarar motionen med hänvisning till kultur- 

och fritidsnämndens beslut den 21 februari 2017, § 8, samt 

kompletterande förtydliganden. 

Tekniska nämnden yttrade sig över motionen den 18 december 2017, § 122, 

med följande formulering. 

Förvaltningen ställer sig positiva till intentionen med motionen om folkhälsa 

för alla. Förvaltningen väljer ändå att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen med hänsyn till att motionen är allt för omfattade, då det 

inkluderar alla småorter och omklädningsrum. Dessutom äger inte 

kommunen marken som flertalet motionsspår ligger på i småorterna och är 

därmed inte ansvariga för skötsel eller upprustning. De motionsår som 

kommunen äger finns i Falköpings tätort, Vartofta och Floby.  

Tekniska nämnden beslutade att lämna följande förslag till 

kommunstyrelsen.  

1  Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

motion och folkhälsa för alla.  

Förvaltningens bedömning 

Motionen lyfter en viktig fråga utifrån kommunens övergripande mål om ett 

socialt hållbart Falköping. För att uppnå ett socialt hållbart Falköping är 

frågan om lika villkor för en god hälsa angelägen. Detta gäller såväl utifrån 

geografiska, sociala som ekonomiska förhållanden. Förvaltningen ställer sig 

positiva till andemeningen i motionen, men föreslår kommunstyrelsen att 

dock avslå motionen med hänvisning till tekniska nämndens yttrande om 

motionens alltför ekonomiska omfattning.  

Förvaltningen anser att det vore en positiv utveckling av folkhälsan om 

kommunstyrelsen i budgetprocess för år 2019 - i beslut om fördelning av 

investeringar och investeringsbidrag till motionsspår och 

motionsanläggningar – tar hänsyn till kultur- och fritidsnämndens ambitioner 

i beslut under § 8/2017, samt beaktar ett jämlikhetsperspektiv utifrån såväl 

geografiska, sociala som ekonomiska förhållanden. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 9 januari 2018, har utarbetats av 

folkhälsostrateg Johanna Jonsson. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 

under § 31/2018. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle 

besluta följande. 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

motion och folkhälsa för alla.  

Yrkanden 

Elin Tingmyr (V) yrkar bifall till motionen.  

Johanna Svensson (S) och Pema Malmgren (M) yrkar avslag på motionen. 
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Yttranden 

Allan Bjärkhed (KD) yttrar sig.  

Beslutsordning 

Ordförande ställer förslag på bifall respektive avslag på motionen och finner 

att kommunfullmäktige har beslutat att avslå motionen om motion och 

folkhälsa för alla.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Inger Lilja (V) 

Erik Kyrkander (V) 

Elin Tingmyr (V) 

Göran Johansson (V)            
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§ 44 Dnr 2017/00556 212 

Antagande av översiktsplan för Falköpings kommun för 
åren 2017–2030 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige godkänner förslaget  

till översiktsplan för Falköpings kommun. Kartmaterialet i 

planeringsunderlaget undantas från antagandet.  

2 Kommunfullmäktige antar Riksintressen för kulturmiljövärden i 

Falköpingskommun, underlag till ÖP 2016. 

3 Kommunfullmäktige upphäver följande planer.  

FÖP Falköpings stad, Fördjupning av Översiktsplan 2008–2020  

(2013-02-06) 

 Valtorp, Områdesplan (1985-11-25) 

 Åsarp, Områdesplan (1985-09-30) 

 Gudhem, Områdesplan (1985-09-30) 

 Vartofta, Områdesplan (1985-09-30) 

 Torbjörntorp, Områdesplan (1985-09-30) 

 Floby, Generalplan (1984-05-02) 

 Stenstorp, Generalplan (1984-02-27) 

 Kinnarp-Slutarp, Områdesplan (1984-01-30) 

 Odensberg, Områdesplan (1984-01-30)  

Reservation 

Ingrid A. Jarlsson (M), Pema Malmgren (M), Christina Jorméus (M), Ed 

Kahrs (M), Anders Winlöf (M), Johan Eriksson (M), Kent Mossby (M) och 

Roland Svensson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan 

Erikssons (M) ändringsyrkande.    

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2015, § 219, att ge 

stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att upprätta en ny digital översiktsplan.  

Översiktsplanen är en kommunal långsiktig vision om hur mark och vatten 

ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Den nya digitala 

översiktsplanen visar riktningen för framtiden och hur Falköpings kommun 

genom den fysiska planeringen ska kunna leva upp till visionen om Det goda 

livet. Översiktsplanen är ett politiskt dokument med politiska ställnings-

taganden som tydligt visar utvecklingsstrategin för kommunen fram till år 

2030.  
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Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2016, § 230, att sända 

förslaget till ny översiktsplan på samråd. Samrådet pågick under perioden  

12 december 2016 till och med 12 mars 2017. Totalt under samrådstiden 

inkom 92 synpunkter, varav 48 stycken inkom via det digitala kartverktyget. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti 2017, § 95, att ställa ut det 

framtagna förslaget till översiktsplan för Falköpings kommun för 

granskning. Utställningstiden varade från och med den 21 augusti till och 

med den 22 oktober 2017. Totalt under utställningstiden inkom 26 

synpunkter.  

Förvaltningens bedömning 

Inför antagandet har planförslaget justerats något. Den mest väsentliga 

ändringen som gjort är att utbyggnadsområdet kring Marjarp minskas i 

omfattning norr ut och i öster säkerställs ett område med många 

kulturhistoriska lämningar. I övrigt har enbart mindre justeringar av texterna 

skett i enlighet med inkomna synpunkter från statliga myndigheter samt att 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har kompletteras med ett avsnitt om 

målkonflikter. 

Dokumenten som omfattar ”Riksintressen för kulturmiljövärden i Falköpings 

kommun, underlag till ÖP 2016” finns i den digitala översiktsplanen. Dessa 

dokument utgör ett tematiskt tillägg till den nya översiktsplanen. 

I översiktsplanen finns ett avsnitt som benämns som planeringsunderlag. 

Detta avsnitt omfattar redan antagna planer, program eller andra underlag 

som inte är att jämställas med andra slags översiktsplaner (tematiska tillägg 

eller fördjupningar). En av fördelarna med en digital översiktsplan är att den 

inte behöver vara statisk utan vissa utvalda delar kan uppdateras även efter 

att planen blivit antagen vilket bidrar till att hålla översiktsplanen aktuell och 

användbar. För att kunna uppdatera kartmaterialet i avsnittet planerings-

underlag undantas dessa från antagandet. De ställningstaganden som görs i 

avsnittet planeringsunderlag ingår i antagandet och kan därmed inte 

uppdateras kontinuerligt.  

I samband med antagandet av den nya översiktsplanen behöver de tillägg 

och fördjupningar som gjort till den gamla översiktsplanen upphävas, i de 

fall där de anses inaktuella eller där det finns motstidigheter med den nya 

översiktsplanen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner det 

särskilda utlåtandet och bemötandet av inkomna synpunkter. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna förslaget till översiktsplan för Falköpings 

kommun. Kommunledningsförvaltningen föreslår slutligen att fördjupningar 

av gamla översiktsplaner, områdesplaner och generalplaner upphävs av 

kommunfullmäktige i samband med antagandet av den nya översiktsplanen 

då dessa inte längre anses aktuella. 
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 20 november 2017, har utarbetats av kommun-

arkitekt Amelie Sandström. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 

32/2018. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta 

följande.  

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget  

till översiktsplan för Falköpings kommun. Kartmaterialet i 

planeringsunderlaget undantas från antagandet.  

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Riksintressen  

för kulturmiljövärden i Falköpingskommun, underlag till ÖP 2016. 

3 Kommunfullmäktige upphäver följande planer.  

FÖP Falköpings stad, Fördjupning av Översiktsplan 2008–2020  

(2013-02-06) 

 Valtorp, Områdesplan (1985-11-25) 

 Åsarp, Områdesplan (1985-09-30) 

 Gudhem, Områdesplan (1985-09-30) 

 Vartofta, Områdesplan (1985-09-30) 

 Torbjörntorp, Områdesplan (1985-09-30) 

 Floby, Generalplan (1984-05-02) 

 Stenstorp, Generalplan (1984-02-27) 

 Kinnarp-Slutarp, Områdesplan (1984-01-30) 

 Odensberg, Områdesplan (1984-01-30)  

Yrkanden 

Dan Hovskär (KD), Inger Lilja (V) och Annika Carp (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Johan Eriksson (M) yrkar på följande ändring.  

"Den del av området utmed väg 46/47 väster om Agnestadssjön som är 

planerar för bostäder skall planeras för verksamheter." 

Wanja Wallemyr (C) yrkar på följande ändring.  

"Sid. 26 6.7.3 Åtgärdsförslag stryker utrivning, utökade skyddszoner, lägger 

till hittar nya lösningar för vandringsfisk utvecklar anpassade skyddszoner." 

Ed Kahrs (M) och Pema Malmgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och bifall till Johan Erikssons (M) ändringsyrkande.   

Dan Hovskär (KD) yrkar avslag på Johan Erikssons (M) ändringsyrkande 

och avslag på Wanja Wallemyrs (C) ändringsyrkande.  

Yttranden 

Roland Wanner (MP) yttrar sig.  
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Beslutsordning 

Ordförande ställer först förslag på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordförande ställer sedan förslag på bifall respektive avslag på Johan 

Erikssons (M) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat 

avslå yrkandet.  

Ordförande ställer till sist förslag på bifall respektive avslag på Wanja 

Wallemyrs (C) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat 

att avslå yrkandet.  

Protokollsanteckning 

Ed Kahrs (M) lämnar följande protokollsanteckning. 

"Moderaterna saknar i Översiktsplanen en skrivning om 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område) 

Kommuner har möjlighet att peka ut områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen (LIS-områden) i sina översiktsplaner. Områden ska vara 

lämpliga för landsbygdsutveckling och av begränsad omfattning så att 

strandskyddets syften tillgodoses.  

Vid upprättande av översiktsplaner kan kommuner ta fram riktlinjer för 

hantering av strandskyddsdispenser med LIS-skäl.” 
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§ 45 Dnr 2017/00603 101 

Beslut om valdistriktsindelning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige godkänner nedanstående yttrande om 

valdistriktsindelning.  

Bakgrund 

Falköpings kommun har en yta uppgående till mer än 1 000 

kvadratkilometer. Det är därmed en av de mest vidsträckta kommunerna i 

Västsverige. Befolkningstätheten är relativt ”normal”, men bosättnings-

strukturen är egenartad. Av nästan 33 000 invånare är bara omkring 17 000 

bosatta i centralorten, Falköpings stad. Det finns flera orter med i 

storleksordningen 1 000 - 2 000 invånare och dessutom ett stort antal 

småorter, orter med en stark lokal identitet. Därtill har kommun ett 

betydande antal invånare som är bosatta på landsbygden. Att indelning i 

lämpliga valdistrikt under sådana förhållanden kräver en balansgång säger 

sig självt. 

Enligt vallagen ska ett valdistrikt i normalfallet omfatta 1 000 - 2 000 

röstberättigade. Av regelverken har vi kunnat urskilja fyra syften som 

bestämmelserna om valdistriktens storlek ska tillgodose. Det första syftet är 

att väljare ska få en rimlig möjlighet att ta sig fysiskt till vallokalen på 

valdagen; boende på landsbygden ska inte vara hänvisade till förtidsröstning 

eller motsvarande. Det andra syftet är att valdistrikt inte bör vara för små, 

mot bakgrund av att valhemligheten typiskt sett minskar med distriktets 

storlek. Förarbeten anger att valdistrikt av just denna anledning inte bör ha 

färre än 300 röstberättigade.  (Att valhemligheten skulle äventyras så snart 

distrikten understiger 1 000 röstberättigade finns det – såvitt vi kan förstå – 

ingen rättskälla som gör gällande; argumentet kan därför knappast vara 

aktuellt i detta ärende). Det tredje syftet är att valdistrikten inte bör vara för 

små, av rationella skäl. Det handlar alltså om hänsynstagande till 

kommunernas kostnader för valets genomförande. Det fjärde syftet är att 

distrikten inte får vara för stora, då röstmottagandet och framförallt 

sammanräkningen ska gå att organisera på ett säkert och tidseffektivt sätt.  

De av Falköpings kommuns distrikt som har färre än 1 000 röstberättigade 

är, i fallande ordning: 

Åsarp               953 

Odensberg        836 

Gudhem           831 

Broddetorp       607 
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Kättilstorp        497 

En betydande skillnad, sinsemellan. Om vi ser de särskilda förutsättningarna 

för respektive distrikt? 

Åsarp ligger invid kommunens södra gräns, ca 20 km från Falköpings stad. 

Tätorten Åsarp är omgiven av en vid och relativt befolkad landsbygd. 

Närmast närliggande distrikt är Vartofta respektive Kinnarp-Slutarp, ett 

drygt tiotal km norrut. Läggs distrikten Vartofta och Åsarp samman så blir 

det nya distriktet för stort. Likaså om distrikten Kinnarp-Slutarp och Åsarp 

läggs samman. Avståndet för väljare i distriktets ytterkant till vallokal till 

vallokalen skulle för vissa röstande bli minst 12 - 13 km, ett avstånd som 

enligt vår mening inte är förenligt med kravet på att väljare ska få en rimlig 

möjlighet att ta sig fysiskt till vallokalen på valdagen. Åsarp skulle kunna 

sammanläggas med Kättilstorp, men då blir avstånden bortåt 20 km. 

Odensberg är av de aktuella distrikten det enda som inte är belastat av 

avstånd, då Odensberg är beläget endast några km från Falköpings stad. 

Distriktet är med sina 836 invånare emellertid så stort att det inte kan 

sammanläggas med något av distrikten i Falköpings stad utan att det nya 

distriktet överstiger 2 000 röstberättigade. 

Gudhem och Broddetorp skulle, sett till antalet röstberättigade och då de är 

belägna invid varandra, kunna läggas samman. Avståndet från väljare till 

vallokal i Gudhem/Broddetorp skulle dock även här med marginal överstiga 

12 km. Logistik, transporter etc och därmed förknippad osäkerhet ökar, 

samtidigt som kostnaderna bara minskar marginellt. 

Kättilstorp är med sina 497 röstberättigade klart minst. Beläget i sydväst, 

omkring 18-19 km från Åsarp och omkring 13-14 km från Vartofta. Skulle 

kunna läggas samman med Vartofta eller Åsarp. Avståndet för väljare i 

distriktets ytterkant till vallokal i Vartofta (och omvänt) skulle dock bli minst 

15-16 km, och till Åsarp runt 20 km.  

För att ett valdistrikt ska få ha färre än 1 000 röstberättigade krävs enligt 4 

kap. 17 § första stycket vallagen särskilda skäl. Det vi har anfört utgör 

särskilda skäl av geografisk och organisatorisk karaktär.  

Vi vill i denna fråga också erinra om äldre förarbetsuttalanden, prop. 

2001/02:53, s. 47 (vilka lästa mot prop. 2004/05:163 s. 114 ännu får anses 

vara relevanta): 

”Länsstyrelsen har visserligen formellt beslutanderätten när det gäller 

indelning i valdistrikt, men det är kommunen som lokalt svarar för 

planeringen och genomförandet av valen. Det skall således finnas utrymme 

för att av geografiska och andra skäl kunna göra avvikelser från riktlinjerna. 

Det handlar alltså inte om att ”tvångsvis” slå samman valdistrikt till större 

enheter. Den oro som vissa remissinstanser har uttryckt är enligt regeringens 

mening därför obefogad. Det får i praktiken betraktas som i vart fall 
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osannolikt att länsstyrelsen skulle besluta om större valdistrikt än den 

berörda kommunen själv förordat”     

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen förordrar ingen ändring av valdistrikten inför valet 2019. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 20 december 2017, har utarbetats av 

valsamordnare Kenneth Österberg. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 

under § 34/2018.  
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Lisbeth Ek, valnämndens ordförande 

Kenneth Österberg, valsamordnare 

Länsstyrelsen Västra Götalands län            
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§ 46 Dnr 2017/00622 003 

Ändring av policy för verksamhets- och 
ekonomistyrning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige antar ändring av policy för verksamhets- och 

ekonomistyrning.  

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2018.  

Reservation 

Inger Lilja (V) och Elin Tingmyr (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för Inger Liljas (V) ändringsyrkande.    

Bakgrund 

Kommunfullmäktige antog en policy för verksamhets- och ekonomistyrning 

den 27 juni 2016, § 91. I policyn finns övergripande interna regler som ska 

styra kommunens beslut såväl på politisk nivå som på förvaltningsnivå. 

Kommunstyrelsen antog den 30 november 2016, § 224, kompletterande 

riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning där budgetprocessen för 

investeringar regleras på en övergripande nivå.  

Kommunfullmäktige har därefter den 26 juni 2017, § 80, antagit en policy 

för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar eftersom det hade 

uppmärksammats att det mellan nämnder och på förvaltningsnivå funnits en 

osäkerhet kring hur processen skulle gå till vid beslut om byggnads-

investeringar. Med anledning av den nya policyn för lokalförsörjning och 

byggnadsinvesteringar har policyn för verksamhets- och ekonomistyrning 

setts över och vissa anpassningar och förtydliganden föreslås. Bland annat 

föreslås i punkten 6.2 en ändring som innebär att investeringsplanen beslutas 

av kommunstyrelsen i samband med budgetförutsättningarna och inte 

fastställs av kommunfullmäktige. Anledningen till detta är att det endast är 

fråga om en plan och att kommunfullmäktige fattar beslut om investerings-

budgeten som styr möjligheten till investeringar. Det är också i policy för 

byggnadsinvesteringar och lokalförsörjning som det framgår att 

kommunfullmäktige ska fatta beslut om enskilda investeringar som är 

strategiska eller uppgår till minst 20 miljoner kronor. Därutöver läggs ett 

större fokus på att beskriva uppföljningsprocesser samt ett tydliggörande att 

kommunen även arbetar mot nationella mål och uppdrag. Det föreslås även 

att det förtydligas i policyn att en nämnd, om den vid uppföljning befarar en 

betydande avvikelse gentemot budget, ska dokumentera avvikelsen och de 

vidtagna åtgärderna i både nämndens och styrelsens beslutsprotokoll.  
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Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring 

av policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Ändringen gäller från och 

med den 15 mars 2018. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 4 januari 2018, har utarbetats av kommunjurist 

Sara Cronholm. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 36/2018. 

Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande. 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av policy 

för verksamhets- och ekonomistyrning.  

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2018.                    

Yrkanden 

Inger Lilja (V) yrkar på följande ändring.  

"Vi tycker att det är viktigt ur befolknings perspektiv att Falköpingsborna 

har möjlighet att höra debatten om investeringarna under budgetdebatten 

Vi yrkar att investeringsplanen beslutas i fullmäktige" 

Dan Hovskär (KD) yrkar avslag på Inger Liljas (V) ändringsyrkande.  

Beslutsordning 

Ordförande ställer först förslag på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordförande ställer sedan förslag på bifall respektive avslag på Inger Liljas 

(V) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå 

ändringsyrkandet.    
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Samtliga nämnder + policyn 

Susanne Beijbom, budgetsamordnare 

Catharina Ungh, kommunstrateg 

Cecilia Nordh, lokalsamordnare 

Sara Cronholm, kommunjurist            
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§ 47 Dnr 2017/00096 430 

Uppdatering av naturvårdsprogram för Falköpings 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till naturvårdsprogram 

för Falköpings kommun.  

Bakgrund 

Länsstyrelsen har beviljat 160 000 kronor i statliga bidrag till 

naturvårdsprojektet ”Uppdatering av Naturvårdsprogram”. Nu gällande 

naturvårdsprogram antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2008,  

§ 167. Naturvårdsprogrammet utgör en samlad redovisning av naturvårdens 

intressen och är Falköpings kommuns långsiktiga policydokument när det 

gäller bevarandet av de naturvärden som finns inom kommunen. Sedan 

naturvårdsprogrammet togs fram har det tillkommit en hel del underlag som 

bland annat nya ortofoto samt inventering av skyddsvärda träd. Naturvårds-

programmet var därför i behov av en uppdatering. Syftet med uppdateringen 

är att revidera objektsbeskrivningar, komplettera med nya objekt, uppdatera 

GIS-skiktet, skapa en naturdatabas, ta fram ett nytt handlingsprogram för 

naturvårdsarbetet i Falköpings kommun, samt att lägga ut naturvårds-

programmet på en extern webbkarta.  

Förslaget till nytt handlingsprogram för naturvårdsarbetet har tagits fram 

med stöd av en arbetsgrupp. I arbetsgruppen har planarkitekt, bygglovs-

arkitekt, mark- och exploateringsansvarig, gatuchef, fritidskonsulent, 

kommunstrateg för hållbar utveckling och turistchef ingått. Naturvårds-

programmet kommer att finnas tillgängligt på Falköpings kommuns webb-

sida efter antagande.  

Med stöd av gällande delegationsbestämmelser beslutade kanslichefen på 

kommunstyrelsens vägnar att skicka förslag till naturvårdsprogram på 

internremiss till byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska 

nämnden under tiden den 19 juni till och med 5 september 2017. Samtliga 

nämnder tillstyrkte förslaget och synpunkterna sammanställdes i en 

samrådsredogörelse.  

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2017, § 126, att skicka förslag 

till naturvårdsprogram för Falköpings kommun på externremiss under tiden 

den 16 oktober till och med den 16 december 2017. Synpunkter har 

inkommit från Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse. 
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Förvaltningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner det 

reviderade förslaget till naturvårdsprogram för Falköpings kommun samt 

samrådsredogörelsen och bemötandet av inkomna synpunkter. Stads-

byggnadsavdelningen föreslår vidare att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta det reviderade naturvårdsprogram för 

Falköpings kommun.         

Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 januari 2018, har utarbetats av 

kommunekolog Carin Fransson. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 38/2018.              
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§ 48 Dnr 2017/00621 003 

Avgift för kommunala praktikplatser 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige antar avgift för kommunala praktikplatser. 

2 Avgiften gäller från och med den 15 mars 2018 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling.  

Bakgrund 

Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 13 december 2017, § 42, 

att föreslå kommunfullmäktige att anta avgift för kompletterande aktörer 

som vill använda kommunal praktikplats.  

Enligt bakgrunden till beslutet är syftet med det kommunala praktik-

uppdraget att bereda möjlighet för deltagare att genomföra praktik inom 

olika verksamheter, vilket bör ses som ett gemensamt kommunalt ansvar.  

Arbetsmarknadsenheten tillhandahåller framförallt praktikplatser åt de 

personer som är inskrivna på arbetsmarknadsenheten. I mån av plats kan 

dock arbetsmarknadsenheten tillhandahålla praktikplatser åt kompletterande 

aktörer om det sker inom ramen för praktikuppdraget och dess fastslagna 

rutiner. Förslaget är att det tas ut en avgift vid de tillfällen som praktikplatser 

tillhandahålls för kompletterande aktörer. Denna avgift föreslås uppgå till  

1 000 kronor per vecka en person är aktiv på kommunal praktikplats och 

motsvarar den kostnad som tillhandahållandet av praktikplats medför.    

Förvaltningens bedömning 

Enligt kommunallagen och dess förarbeten får kommuner ta ut avgifter för 

tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller med stöd av sin allmänna 

kompetens. Den allmänna kompetensen medger inte ett samlat högre 

avgiftsuttag i en kommunal verksamhet än som svarar mot kostnaderna för 

de tjänster och nyttigheter som tillhandahålls i den berörda verksamheten 

(självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c § kommunallagen). Frågan om avgifter 

överhuvudtaget ska tas ut i en kommunal verksamhet är en fråga som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och som därför enligt 3 

kap. 9 § kommunallagen ska avgöras av fullmäktige. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 21 december 2017, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 

under § 39/2018.  

  

Paragrafen skickas till  
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen            



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (24) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-26 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 49 Dnr 2018/00039 101 

Entledigande av Liina Khorand (S) från uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Liina Khorand (S) entledigas från uppdraget som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden från och med den 1 mars 2018.  

2  Kelesh Hussein (S) väljs till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

från och med den 1 mars 2018 till och med den 31 december 2018.  

3  Ersättaren Kelesh Hussein (S) ska i första hand tjänstgöra för ledamoten 

Thomas Svensson (S).  

Bakgrund 

Liina Khorand (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden.  

Yrkanden 

Corry Thuresson (S) yrkar att Kelesh Hussein (S) väljs som ny ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Liina Khorand (S) 

Kelesh Hussein (S) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Löneenheten 

Anna-Karin Linder, administratör             



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (24) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-26 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 50 Dnr 2018/00023 101 

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående förteckning över 

anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Anmälningsärenden 

1  Demokratiberednings mötesanteckningar 11 januari 2018 

2  Revisionsrapport gällande granskning av arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda  

3  Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

4  Falköpings Hyresbostäder AB:s budget och flerårsplan 

5  T.f. ekonomichefens P.M. om Falköping Hyresbostäder AB:s budget 

6  Arbetsordning för styrelsen i Fastighets AB Mösseberg 

7  Arbetsordning för styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB 

8  Rapport av ej verkställda gynnande beslut LSS och SoL kvartal 3 2017 

  

 

            


