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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) 
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§ 51 Dnr 2018/00111 101 

Motion från Lena Sjödahl (M) om föreningsbidrag för 
fysisk aktivitet och social stimulans för våra äldre 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige remitterar motionen om föreningsbidrag för fysisk 

aktivitet och social stimulans för våra äldre till kommunstyrelsen för 

yttrande.          

Bakgrund 

Lena Sjödahl (M) har väckt en motion om föreningsbidrag för fysisk 

aktivitet och social stimulans för våra äldre. Av motionen framgår följande.  

"Föreningsbidrag för fysisk aktivitet och social stimulans för våra äldre. 

Falköpings kommun växer i invånarantal, vi blir allt fler och framför allt 

ökar gruppen äldre från 70 år och uppåt. 

Med visionen att alla ska kunna leva det goda livet tycker vi att gruppen 

äldre inaktiva och gruppen äldre ensamma behöver ett extra stöd. 

Kyla och halka kan vara ett hinder för många att ta sig ut och röra på sig 

under vinter, tidig vår och höst. Att fysiskt kunna behålla sin rörlighet och 

styrka upp genom åren är värdefullt för hälsan och livskvaliteten. 

Att få vara tillsammans med andra, att få vara en del i en gemensakap, att 

kunna känna tillhörighet kan vara ett steg ut ur ensamheten. 

Anpassad ledarledd träning i alla former utomhus eller i träningslokaler, där 

man kan röra sig med eller utan gånghjälpmedel ger friskare seniorer och 

därmed en avlastning för sjukvården. 

Att från kommunens sida kunna stötta studieförbund, föreningar och 

civilsamhället för insatser de gör bland våra äldre i form av fysiska och 

sociala aktiviteter skulle än mer kunna bidra till att fler aktiveras och 

kommer ur sin ensamhet, vilket i sin tur ger ökad livskvalitet som är en vinst 

både för individen och för samhället. 

För att få gruppen 70 år och äldre att bli motiverade och beredas möjligheter 

att delta i fysiska och sociala aktiviteter året runt yrkar vi moderater att: 

 Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och 

ta fram ett förslag på specifika bidrag till studieförbund, föreningar 

och civilsamhället för fysisk aktivitet och social stimulans till 

gruppen 70 år och äldre som bor i kommunen."          
  

 
Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 52 Dnr 2018/00135 101 

Motion från Inger Lilja (V) med flera om ett Falköping 
som värnar alla barn 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige remitterar motionen om ett Falköping som värnar 

alla barn till kommunstyrelsen för yttrande.          

Bakgrund 

Inger Lilja (V) och Erik Kyrkander (V) har väckt en motion om ett 

Falköping som värnar alla barn. Av motionen framgår följande.  

"Ett Falköping som välkomnar alla barn 

”Det var en solig dag i mitten av april år 2015. En vit minibuss stannade på 

gatan och ut hoppade fyra maskerade män. Han förstod direkt att det var  

Al shabab. Han fruktade för sitt liv när han låg på golvet i minibussen med 

en gevärmynning tryckt mot tinningen. Under fyra dagar hölls han, med 

förbundna ögon och bakbundna händer, inlåst i ett mörkt rum. Dag fyra 

utbröt skottlossning utanför cellen, dörren slogs upp, ögonbindel och 

handfängsel slets av och någon ropade ”SPRING”. På skakiga ben, med 

tårar rinnande nerför kinderna, sprang han för sitt liv. Han sprang hem. Där 

stod hans mamma och väntade med en väska hon packat. Han tog ett snabbt 

farväl och han såg henne bli mindre och mindre när minibussen han satt i 

körde bort från hans hemland Efter första natten på HVB-hemmet i 

Falköping kände han att det är här han vill bo resten av sitt liv.”  

Stycket ovan skulle kunna vara hämtat från ett skönlitterärt verk men det är 

hämtat från en intervju som hölls på Migrationsverket - över ett år efter att 

ungdomen kom till Falköping. Under 2015 kom cirka 140 barn till Falköping 

varav de flesta placerades på HVB-hem Under tre års tid har socialnämnden 

i genomsnitt fått 1900 kr/dygn för att bekosta barnens liv och leverne. Sedan 

april 2017 har kommunen betalt barnens tvättmedel och toalettpapper resten 

har de betalt själv med sin dagersättning på cirka 70 kr/dag. Ensamma barn 

som kommit till vår stad har kommunen valt att tjäna pengar på! 

”När de fyller 18 år är de inte längre kommunens ansvar och därför 

överlämnas de till Migrationsverket” har det sagts från styrande håll i 

Falköping 

Det går att se situationen på andra sätt och det går att hitta etiska och 

humaniska lösningar på det juridiska dilemmat. Vänsterpartiet i Falköping 

anser det ofrånkomligt att kommunen inte tar ansvar för de ensamkommande 

barnen som under sin asylprocess fyller 18 år 
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Stora kommuner i landet har valt att ingå Ideburet Offentligt Partnerskap, 

IOP med frivilligorganisationer som stöttar och hjälper ensamkommande 

barn. Detta partnerskap har skrivits runt en speciell verksamhet som ägs av 

frivilligorganisationen men som kommunen är intresserad av att stödja. IOP 

är en relativt ny modell av partnerskap som kan användas när vare sig 

traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är lämpligt. 

Mindre kommuner har valt att inrätta föreningsbidrag under 

kommunstyrelsen där bidraget uppgår till samma belopp som det tillfälliga 

kommunbidraget och kan sökas av ideella organisationer/föreningar. De 

ansökta medlen skall användas till stöd åt de ungdomar som efter sin 18 

årsdag väljer att stanna kvar i kommunen. 

Vänsterpartiet yrkar att: 

 Kommunen ingår ett Ideburet Offentligt Partnerskap med de 

frivilligorganisationer i Falköping som på olika sätt stöder de 

ensamkommande barnen 

 Kommunstyrelsen inrättar ett föreningsbidrag som uppgår till samma 

belopp som det tillfälliga kommunbidraget"                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 53 Dnr 2018/00136 101 

Interpellation från Erik Kyrkander (V) om 
medmänsklighet och solidaritet 

Bakgrund 

Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Erik Kyrkander (V) följande 

interpellation till socialnämndens ordförande Susanne Larsson (S).  

Interpellation 

"Interpellation till socialnämndens ordförande Susanne Larsson om 

medmänsklighet och solidaritet 

I Falköping befinner det sig ett antal ungdomar som inget hellre vill än att få 

stanna här, utbilda sig komma in i det svenska samhället, få ett jobb och en 

trygg framtid. 

De kallas ensamkommande men är individer med namn, drömmar och 

ambitioner. 

De befinner sig mitt i asylprocessen och har inte gett upp hoppet om 

uppehållstillstånd. 

Men de befinner sig i en fruktansvärd situation eftersom de fyllt arton räknas 

de som vuxna från en dag till en annan. 

Alla som har eller har haft en artonåring hemma vet att så mogen blir man 

inte över en natt att man klarar sig helt utan vuxenstöd. Vi skulle aldrig 

slänga ut en 18 åring och säga – klara dej själv. 

Nu har vi ett antal människor som vi låtit gå i vår gymnasieskola, men vi 

låter dem inte gå färdigt. 

Vi har ett antal människor som vill bo och leva här, men det struntar vi i trots 

att vi strävar efter att bli fler invånare. Är det fel människor? 

Jag tror att alla människor som har någon empatisk ådra, som kallar sig 

humanist, kristen eller rent av vet vad solidaritet är tycker att det vi gör mot 

dessa ungdomar varken är kristet eller humant utan cyniskt och grymt. 

Det är inte socialnämndens eller kommunens skyldighethar vi fått veta. Men 

andra kommuner som är mindre än Falköping har skapat möjligheter för de 

som fyllt arton att bo kvar för att de ska kunna slutföra gymnasiet. 

Därför vill vi fråga dej som är socialnämndsordförande vad kan vi göra för 

att hjälpa de här ungdomarna så att de får en chans att fullfölja sina studier?" 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning besvaras interpellationen vid 

kommunfullmäktiges nästa sammanträde.        
  

Paragrafen skickas till  
Susanne Larsson, socialnämndens ordförande            
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§ 54 Dnr 2017/00542 171 

Handlingsprogram om skydd mot olyckor för 
Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner 
för åren 2018–2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige antar framtaget förslag på handlingsprogram om 

skydd mot olyckor för Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms 

kommuner för åren 2018–2019.   

2 Kommunfullmäktige upphäver tidigare handlingsprogram om skydd mot 

olyckor för Falköpings och Tidaholms kommuner 2016–2019.  

Bakgrund 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun anta ett 

handlingsprogram, dels för räddningstjänst och dels för förebyggande 

verksamhet för skydd mot olyckor som kan leda till en räddningsinsats. 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) har valt att ange 

dessa handlingsprogram i ett och samma dokument, handlingsprogram om 

skydd mot olyckor för Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms 

kommuner för åren 2018–2019. 

Bestämmelserna i lagen syftar till att ge människors liv och hälsa samt 

egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor 

med hänsyn till lokala förhållanden.   

Alla som bor, verkar eller vistas i kommunerna har ett ansvar att förebygga 

och kunna hantera oönskade händelser, samhällsstörningar och kriser. SMS 

ska bidra till att stötta den enskilde att på olika sätt kunna hantera och 

förebygga detta.  

Handlingsprogrammet beskriver delar av det systematiska säkerhetsarbetet 

som bedrivs i de fyra kommunerna. För den gemensamma organisationen 

har Falköpings kommun utsetts att vara värdkommun. 

Som underlag till handlingsprogrammet finns bilagor som omfattar bland 

annat operativ förebyggande organisation och räddningstjänstorganisation, 

kompetens kopplat till uppdrag, riskinventering med påföljande riskanalys, 

statistik samt samverkansavtal och överenskommelser med andra kommuner 

och myndigheter. Dessa bilagor antas och revideras av SMS 

Handlingsprogrammet ska antas av respektive kommunfullmäktige i 

Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner.    
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Förvaltningens bedömning 

Handlingsprogrammet går i samma riktning som kommunfullmäktiges 

övergripande mål om social hållbarhet. Kommunledningsförvaltningen vill 

framhålla vikten av att alla nämnder jobbar i de befintliga styrkedjorna och 

att nämnderna, även i sina verksamhetsplaner, bryter ner de övergripande 

målen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige anta framtaget 

förslag på handlingsprogram om skydd mot olyckor för Falköpings, Götenes, 

Skaras och Tidaholms kommuner för åren 2018–2019. Förvaltningen 

föreslår även att det tidigare handlingsprogrammet, rubricerad 

handlingsprogram om skydd mot olyckor för Falköpings och Tidaholms 

kommuner 2016–2019, antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2016, 

§ 104, upphävs.       

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 februari 2018, har utarbetats av 

verksamhetsutvecklare Karin Hallgren. Kommunstyrelsen har behandlat 

ärendet under § 55/2018. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige 

skulle besluta följande.  

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta framtaget förslag på 

handlingsprogram om skydd mot olyckor för Falköpings, Götenes, Skaras 

och Tidaholms kommuner för åren 2018–2019.   

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare 

handlingsprogram om skydd mot olyckor för Falköpings och Tidaholms 

kommuner 2016–2019.  

Yrkanden 

Dan Hovskär (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.      

  

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg  

Götene kommun, gotene.kommun@gotene.se  

Skara kommun, skara.kommun@skara.se  

Tidaholm kommun, tidaholms.kommun@tidaholm.se  

Anna-Karin Linder, administratör 

Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare            



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10 (15) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 55 Dnr 2017/00640 174 

Sotningstaxa för Falköpings kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige antar sotningstaxa för Falköpings kommun.     

2  Taxan gäller från och med 4 april 2018 och tas upp i ny kommunal 

författningssamling som ersätter KFS 2013:20.  

Bakgrund 

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg beslutade den 7 december 

2017, § 49 att föreslå kommunfullmäktige i Falköpings kommun, Götene 

kommun, Skara kommun samt Tidaholms kommun att anta förslag till 

gemensam lydelse av taxekonstruktion för kommunens sotningstaxa. 

Enligt bakgrunden till beslutet har det funnits olika lydelser på 

taxekonstruktionerna i de olika kommunerna och detta har försvårat 

handläggning av indexuppräkningen för nämnden.  Samtliga kommuner har 

dock använt sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) framräknade 

index för sotningstaxa enligt cirkulär 2002:83. Indexberäkningen innebär att 

taxan revideras utifrån det löneavtal som förhandlats fram mellan Sveriges 

Skorstensfejarmästares Riksförbund och Kommunal samt konsument-

prisindex enligt formeln 80 procent lönekostnad och 20 procent 

prisindexhöjning. En gemensam taxekonstruktion har tagits fram och i 

förslaget ges samhällsskyddsnämnden rätt att årligen räkna upp taxan i 

enlighet med föreslaget index. 

Bilagan som nämns i taxan omfattas inte av förslaget till beslut. Bilagan 

utgörs av den timtaxa i kronor som samhällsskyddsnämnden årligen beslutar 

om efter indexuppräkning. 

För Falköpings kommuns del innebär förslaget endast att det läggs till i 

punkten 4.7. att samhällsskyddsnämnden ges rätt att årligen räkna upp taxan 

i enlighet med ovan nämnda index.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt 3 kap. 6 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor får en kommun 

föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll  

enligt 4 §. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta sotningstaxa för Falköpings kommun. Taxan 

föreslås gälla från och med den 4 april 2018 och tas upp i ny kommunal 

författningssamling som ersätter KFS 2013:20. 
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 29 januari 2018, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 

under § 56/2018.  
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§ 56 Dnr 2017/00641 170 

Taxa och regler för brandskyddskontroll för Falköpings 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige antar taxa och regler för brandskyddskontroll för 

Falköpings kommun.     

2  Taxan gäller från och med 15 april 2018 och tas upp i ny kommunal 

författningssamling som ersätter KFS 2014:10.  

Bakgrund 

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg beslutade den 7 december 

2017, § 48, att föreslå kommunfullmäktige i Falköpings kommun, Götene 

kommun, Skara kommun samt Tidaholms kommun att anta förslag till 

gemensam lydelse av taxekonstruktion för kommunens brandskyddskontroll. 

Enligt bakgrunden till beslutet har det funnits olika lydelser på 

taxekonstruktionerna i de olika kommunerna och detta har försvårat 

handläggning av indexuppräkningen för nämnden.  Samtliga kommuner har 

dock använt sig av Sveriges Kommuner och Landstings framräknade index 

för brandskyddskontroll enligt cirkulär 2002:83. Indexberäkningen innebär 

att taxan revideras utifrån det löneavtal som förhandlats fram mellan 

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Kommunal samt 

konsumentprisindex enligt formeln 80 procent lönekostnad och 20 procent 

prisindexhöjning. En gemensam taxekonstruktion har tagits fram och i 

förslaget ges samhällsskyddsnämnden rätt att årligen räkna upp taxan i 

enlighet med föreslaget index. 

Bilagan som nämns i taxan omfattas inte av förslaget till beslut. Bilagan 

utgörs av den timtaxa i kronor som samhällsskyddsnämnden årligen beslutar 

om efter indexuppräkning. 

För Falköpings kommuns del innebär förslaget att tidsintervallerna i § 5 

ändras från 2,4 eller 8 år till 2, 3 eller 6 år. Detta till följd av en lagändring 

som trädde i kraft 1 januari 2015. Därutöver ändras namnet på nämnden 

taxekonstruktionen i § 4 från räddningstjänsten till samhällsskyddsnämnden.   

Förvaltningens bedömning 

Enligt 3 kap. 6 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor får en kommun 

föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll enligt  

4 §. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta taxa och regler för brandskyddskontroll för 
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Falköpings kommun. Taxan föreslås gälla från och med den 15 april 2018 

och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS 2014:10. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 31 januari 2018, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 

under § 57/2018.  
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§ 57 Dnr 2018/00023 101 

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående förteckning över 

anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Anmälningsärenden  

1  Socialnämnden § 20/2018 - Rapportering av ej verkställda gynnande 

beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 

vissa - Kvartal 4 2017. 

2  Barn- och utbildningsnämnden § 28/2018 - Beslut om avveckling av 

Yllestadsskolan.       
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§ 58 Dnr 2017/00349 610 

Återkoppling från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunfullmäktige om verkställande av 
kommunfullmäktiges beslut om framtidens 
skolorganisation 

Information 

Skolchef Karina Bronell och samordnare Björn Stenström redovisar för 

kommunfullmäktige en uppföljning av beslutet som togs av 

kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 33, om en ny skolorganisation. 

Tjänstepersonerna presenterar bland annat den rapport från PwC som låg till 

grund för behovet av ett helhetsperspektiv av skolorganisationen och hur 

skolorna anpassas efter att antingen vara F-6 eller 7-9.                      

  

 

            


