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§ 59 Dnr 2018/00173 531 

Motion från Anna-Brita Fransson (L) om att förlänga 
bussturer på Norra Bestorp 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige remitterar motionen om att förlänga bussturer på 

Norra Bestorp till kommunstyrelsen för yttrande.  

Bakgrund 

Anna-Brita Fransson (L) har väckt en motion om att förlänga bussturer på 

Norra Bestorp. Av motionen framgår följande.  

"Förslag om att vid två tillfällen per dag förlänga bussturen på Norra Bestorp 

till och längs Bergsängsvägen söderut 

På sextio-och sjuttiotalet byggdes många nya villor på 

Mössebergssluttningen på Norra Bestorp och i många av dessa hus bor 

pensionärer som nu är i 70, 80 och 90-årsåldern fortfarande kvar. Närmaste 

busshållplats för dem som bor mellan Scheelegatan och Aspängsvägen är 

nedanför Mössebergsskolan i korsningen Kapellsgatan och Scheelegatan och 

för de äldre som bor högt upp t.ex på Bergsängsvägen kan det vara väldigt 

tungt att bära inköpta varor. 

Från och med den 1 :a maj kan passagerare över 65 år åka gratis inom 

kommunen. För att underlätta för den här gruppen äldre att bättre kunna 

utnyttja den nya möjligheten föreslår Liberalerna Falköping att bussturen två 

gånger om dagen, en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen 

förlängs och att bussen åker in på Bergsängsvägen och sedan runt på den 

naturliga rundsväng som Bergsängsvägen gör vid vändkorset mot 

Aspängsvägen. Med fördel skulle en mindre buss kunna användas vid dessa 

turer. Många äldre vill kunna bo kvar i sina villor och detta skulle göra det 

möjligt för dem att kunna klara en del av sina inköp utan att vara beroende 

av bil."  

  

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 60 Dnr 2018/00136 101 

Besvarande av interpellation från Erik Kyrkander (V) 
om medmänsklighet och solidaritet 

Bakgrund 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018, § 53, ställde 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 skyldighet har 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?" 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7 (43) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Svar på interpellation 

Socialnämndens ordförande Susanne Larsson (S) besvarar interpellationen 

enligt följande.  

”Svar på interpellation från Erik Kyrkander 

Under hösten 2015 ställdes Sverige inför historiskt svåra utmaningar utifrån 

den flyktingkatastrof som drabbat enorma mängder människor i världen. 

Mängden människor som kom ställde många av våra system och 

verksamheter inför aldrig tidigare skådade utmaningar. Vi var många som 

hade positioner med ansvar för mottagandet under denna period. I Falköping 

lyckades vi mycket snabbt bygga upp verksamheter för mottagandet av 

framförallt nyanlända ensamkommande barn och unga och där vi kunde 

erbjuda bra omsorg och som mest hade vi fem HVB-hem samtidigt som 

bedrevs mycket kostnadseffektivt. Situationen var annorlunda i många andra 

kommuner.  

Socialnämndens vilja är att alla de grupper som är i behov av stöd ska få det, 

oavsett om det är barn som utsatts för våld, unga med 

funktionsnedsättningar, familjer som saknar pengar till mat och hyra, 

människor som har missbruksproblem eller äldre med stora 

omvårdnadsbehov. De resurser vi har ska fördelas till samtliga människor i 

behov av vårt stöd. Det är både vår vilja och vårt ansvar. 

Vi förstår statens svårigheter att klara av sitt uppdrag men de ekonomiska 

lösningar som föreslagits och införts på senare tid har varit kortsiktiga och 

inte gagnat migrationspolitiken som helhet, vilket i sin tur leder till att de 

människor som är på flykt inte vet hur deras framtid kommer te sig.  

De bidrag som kommit kommuner till del det senaste året riskerar skymma 

sikten för det ansvar som staten faktiskt har för mottagandet av bland annat 

de ungdomar som vi alla vill ska kunna få ett bra omhändertagande här i 

Sverige. I Falköping har vi, till skillnad från många andra kommuner, valt att 

låta ungdomar få stanna i kommunen även efter att de blivit 

åldersuppskrivna av Migrationsverket. Vi har då gått på ungdomens egen 

uppgivna ålder vid ankomsten till Sverige. Här har staten valt, via 

Migrationsverket, att så snart en ungdom blivit åldersuppskriven omedelbart 

strypa ersättningen till kommunen och låta ungdomens tillvaro ändras från 

en dag till en annan. Tanken är att kommunen i samma stund detta sker ska 

sända ungdomarna åter till Migrationsverkets boenden. Denna lösning har 

inte känts vare sig human eller rättssäker och Falköping har därför valt att tro 

på ungdomens egna uppgivna ålder och därmed låta dem bo kvar i Falköping 

med möjlighet att förbereda sig för en eventuell flytt i samband med sin 18-

årsdag.  

I dagsläget har vi ca 20 ungdomar som bor i våra boenden utifrån de 

förutsättningarna. De allra flesta av dessa (16 st) bor i antingen ett HVB-hem 

eller ett stödboende där kostnaden per plats för Falköping, i dagsläget, är 
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drygt 800:-/dygn för stödboende och drygt 1200:-/plats för HVB-boende. 

Detta är alltså kostnader som kommunen inte får någon täckning för av 

Migrationsverket. Det är således ingen tvekan om att de extra 

kommunbidrag som utgått det senaste året har varit ett välkommet tillskott 

men det finns en gräns för hur långt vi som kommun bör går in och ta över 

det ansvar som de facto är statens. 

I fullmäktigesalen finns säkert många olika åsikter om hur 

migrationspolitiken ska föras men den bestäms inte av socialnämnden eller 

av kommunfullmäktige i Falköping utan av Sveriges riksdag och vi är säkert 

många som anser att kommunerna borde haft ett fortsatt ansvar och därmed 

fått ekonomisk ersättning men så är inte beslutet som fattats och 

extrapengarna används som beskrivits ovan och därför tar Falköping ett 

betydande större ansvar än vad som åligger oss.”                    

Yttranden 

Erik Kyrkander (V), Susanne Larsson (S), Anna-Brita Fransson (L) och 

Johanna Johansson (SD) yttrar sig.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Erik Kyrkander (V)            
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§ 61 Dnr 2017/00531 101 

Besvarande av motion från Magnus Hägg (MP) och 
Laila Blom (MP) om fullmäktigeberedning för hållbar 
utveckling 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige avslår motionen om fullmäktigeberedning för 

hållbar utveckling.  

Bakgrund 

Magnus Hägg (MP) och Laila Blom (MP) har väckt en motion om 

fullmäktigeberedning för hållbar utveckling. Av motionen framgår följande.  

"Fullmäktigeberedning för hållbar utveckling 

Miljöfrågan i dess vidaste bemärkelse, den som innehåller alla frågor 

rörande klimat, hållbar resurshushållning, kemikalier, biologisk mångfald, 

ekologiskt hållbar livsstil, har helt försvunnit från den lokala politiska 

debatten. Det spelar ingen roll hur vi definierar miljöfrågan, vi kan utgå från 

regeringen miljömål eller FN:s mål. Det framstår ändå klart att miljöfrågan i 

huvudsak är helt undanstoppad från det offentliga lokala samtalet. Vi tror att 

det är en bra idé att lyfta fram dem i ljuset igen. 

Tidigare, när vi hade en lokal facknämnd för miljöfrågorna var det naturligt 

att frågorna kom upp i fullmäktige på ett regelbundet vis. I dag stannar 

frågorna som ren myndighetsutövning i de nämnder som så ska göra och de 

strategiska miljöfrågorna stannar i bästa fall i kommunstyrelsen, oftast i 

kommunstyrelens arbetsutskott. Vi vet att kommunen gör mycket bra 

strategiskt miljöarbete, inte minst genom hängivna tjänstemän på 

kommunledningsförvaltningen och andra förvaltningar. Men vi anser att 

frågan förtjänar att lyftas fram i ljuset. Är det någon fråga som mår bra av att 

så många som möjligt är med på banan och förstår varför vi arbetar med den, 

så är det väl just denna?  

En fullmäktigeberedning för hållbar utveckling skulle kunna samla 

kommunens strategiska miljöarbete och även driva opinion för frågan, såväl 

internt som externt. Men framför allt skulle den kunna titta lite framåt, 

föreslå politik som verkligen gör skillnad. I bästa fall smart politik för det 

ekologiskt hållbara lokalsamhället som just Falköping har de bästa 

förutsättningar för att skapa. 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

 att inrätta en fullmäktigeberedning för hållbar utveckling" 
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Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017, § 104, att remittera 

motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 

den 8 november 2017, § 162, att ärendet ska beredas av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Förvaltningens bedömning 

Förslag om politisk organisation för nästa mandatperiod 

Under våren processas förslaget om hur den politiska organisationen ska se 

ut under nästa mandatperiod. Demokratiberedningens förslag är ute på 

remiss hos nämnder och partigrupper, som har möjlighet att lämna yttanden 

under våren. Kommunfullmäktige beslutar sedan om den politiska 

organisationen för nästkommande mandatperiod på sitt sammanträde i juni 

2018.  

Förslaget om ett utskott för social hållbarhet 

Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att 

utreda frågan om att samordna de sociala hållbarhetsfrågorna i ett 

gemensamt forum. I dag finns råd och andra politiska forum som 

tillsammans fångar en delmängd av sociala hållbarhetsfrågor utan direkt 

inbördes samband. Utredningen har lämnat som förslag att kommunstyrelsen 

inrättar ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor. Det skulle bland annat 

innebära en mer sammanhållen politisk hantering och styrning av den sociala 

hållbarhetsdimensionen.  

Förslaget om inrättande av ett utskott för social hållbarhet hanteras i 

samband med demokratiberedningens remiss. 

Det miljöstrategiska arbetet 

Till skillnad från det sociala hållbarhetsarbetet ligger ansvaret för det 

miljöstrategiska arbetet tydligt hos kommunstyrelsen.  

Falköpings kommun arbetar med alla delar av hållbar utveckling, den 

ekologiska (det vill säga miljöstrategiska), den ekonomiska och den sociala 

dimensionen. Detta beskrivs i flerårsplanen under Vår vision om det goda 

livet, som definieras som ett hållbart samhälle med följande formulering: 

”Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett 

samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda 

Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. 

Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för 

invånarna i Falköpings kommun.  

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande och hälsa. När 

enskilda människor/personer och grupper får möjlighet att påverka sin egen 

livskvalitet och utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av 

medskapande som bidrar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande 

för att skapa det goda livet för Falköpings kommuns invånare. I Falköping 

tar vi ansvar för vår gemensamma framtid och en hållbar utveckling. 
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Kommunen vill skapa det goda livet för medborgare och för kommande 

generationer.   

Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i 

utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga 

resurser används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och 

villkoren med planetens absoluta gränser, våra ekosystem och naturens 

resurser. Ekonomin tillsammans med det politiska systemet är det medel vi 

har för att skapa social hållbarhet. Det är själva målsättningen med det 

dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. 

Falköpings kommun ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och 

den lokala utvecklingen.” 

Målet är alltså ett socialt hållbart Falköping men inte på bekostnad av den 

ekologiska dimensionen. Den ekologiska dimensionen är sedan en del av de 

andra tre övergripande målen i Flerårsplanen med olika miljöstrategiska 

frågor och sedan i en rad styrdokument. 

Som det beskrivs i motionen är det viktigt att miljöfrågan utifrån helhets-

perspektiv lyfts i den lokala politiken och kopplas tydligt till regionala, 

nationella och globala mål. Kommunstyrelsen ansvarar för miljö, klimat och 

energifrågorna samt de kommunala åtgärderna för klimatanpassning, det vill 

säga de miljöstrategiska frågorna utifrån ett helhetsperspektiv, vilket framgår 

av kommunstyrelsens reglemente. Respektive nämnd ansvarar för att driva 

arbetet med att minska miljöpåverkan från sina verksamheter. 

Det är viktigt att det förs ett kontinuerligt politiskt samtal och en dialog om 

det miljöstrategiska arbetet, för att öka kunskap, engagemang och kunna 

delta i processerna i miljöarbetet. Detta bör dock ske i kommunstyrelsen för 

att miljöfrågorna inte ska bli ett parallellt spår, utan prioriteras och kopplas 

till övriga utvecklingsfrågor som kommunstyrelsen ansvarar för. 

Mot bakgrund av vad som anförs ovan, samt för att undvika att föregripa 

kommunfullmäktiges beslutsprocess om den politiska organisationen inför 

nästa mandatperiod, föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen om 

fullmäktigeberedning för hållbar utveckling avslås. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 28 februari 2018, har utarbetats av chefen för 

hållbar utveckling Ida Helander och kanslichef Linda Karelid. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 63/2018. Kommunstyrelsen 

föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.  

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

fullmäktigeberedning för hållbar utveckling.                   

Yrkanden 

Roland Wanner (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
  

Paragrafen skickas till  
Magnus Hägg (MP)  

Laila Blom (MP)            
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§ 62 Dnr 2017/00534 101 

Besvarande av motion från Magnus Hägg (MP) och 
Laila Blom (MP) om ett generellt förbud mot nötter, 
jordnötter och mandel i kommunala verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige avslår motionen om ett generellt förbud mot nötter, 

jordnötter och mandel i kommunala verksamheter.  

Reservation 

Roland Wanner (MP) och Laila Blom (MP) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Laila Bloms (MP) yrkande.    

Bakgrund 

Magnus Hägg (MP) och Laila Blom (MP) har väckt en motion om ett 

generellt förbud mot nötter, jordnötter och mandel i kommunala 

verksamheter. Av motionen framgår följande.  

"Ett generellt förbud mot nötter, jordnötter och mandel i kommunala 

verksamheter 

Att kunna gå till skolan, till fritids, till jobbet och olika idrottsevenemang 

och känna sig trygg är för de allra flesta barn, ungdomar och vuxna en 

självklarhet. Det gäller dock inte för alla. Att leva med nöt- eller 

jordnötsallergi medför ofta en risk för att dö när du vistas på olika offentliga 

platser. För barn kan denna vetskap innebära en skräck som leder till 

enovilja att gå på offentliga toaletter, att inte våga delta fullt ut i evenemang 

med kamrater och att inte kunna lita på att all skolmat, fika eller mellanmål 

är garanterat nötfria. Att ständigt gå omkring med akutmediciner är 

handikappande i sig men ingen borde behöva gå till kommunala 

verksamheter med en känsla av rädsla i kroppen. 

Många kommunala verksamheter tror idag att de är nötfria men är det i 

praktiken inte då kunskapen kring detta är liten. Fritidshem serverar på olika 

events pizza från den lokala pizzerian där man hanterar jordnötter, skolans 

bröd och fikabröd beställs från bagerier där man annars bakar bröd med 

hasselnötter och valnötter och skoldiskon säljer godis som de köpt i lösvikt i 

mataffären. Det finns kommunala verksamheter som idag använder 

mandelmassa vid enstaka tillfällen eftersom det ändå är semmeltid och det 

finns chokladbitar med jordnötter eller andra nötter i varumaskiner i vissa 

kommunala byggnader. Systemen för hantering av livsmedel i kommunala 

verksamheter behöver ses över.  

Genom ett införande av ett strikt förbud mot jordnötter, nötter och mandel i 

kommunala verksamheter skulle många barn, unga och vuxna kunna känna 
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sig mer avslappnade i vardagen. Generella förbud mot jordnötter, nötter och 

mandel finns redan i ett stort antal kommuner och gynnar känslan av 

trygghet hos befolkningen vilket vi anser borde uppmuntras.  

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

 att Falköpings kommun inför ett strikt förbud mot jordnötter, nötter 

och mandel i alla kommunala byggnader. 

 att Falköpings kommun ser över upphandlingar av livsmedel till 

kommunala verksamheter ex. bröd så att dessa bakas i bagerier helt 

fria från jordnötter, nötter och mandel. 

 att Falköpings kommun antar en policy där alla verksamheter som 

utförs i kommunala byggnader såsom skola, fritidshem, uthyrningar 

vid t.ex. skoldiskon och bytesmarknader informeras kring gällande 

regelverk. 

 att Falköpings kommun tar hjälp av en allergikonsulent eller expert 

från astma- och allergiförbundet för utbildning och stöttning av all 

personal i kommunala verksamheter." 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017, § 107, att remittera 

motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 

den 8 november 2017, § 165, att remittera motionen till tekniska nämnden 

och till kommunstyrelsens personalutskott för yttrande senast den 15 februari 

2018. 

Tekniska nämnden yttrade sig över motionen under § 8/2018 med följande 

formulering.  

Förvaltningens bedömning är att det finns en överhängande risk att barm, 

ungdomar och vuxna med någon typ av allvarlig nötallergi, och som rör sig i 

kommunens lokaler och verksamheter, invaggas i en missvisande trygghet.  

När det gäller upphandling av bröd har kommunen inte uttryckt krav på att 

brödet ska bakas i bagerier helt fria från nötter, jordnötter och mandel.  

Om vi skulle uttrycka ett sådant krav skulle konsekvensen bli att vi inte 

längre har möjlighet att köpa bröd från andra bagerier än Sveriges allra 

största, vilket innebär att möjligheten till leverans av färskt bröd utesluts.  

Tekniska nämnden föreslog kommunstyrelsen besluta följande. 

1  Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om ett 

generellt förbud mot nötter, jordnötter och mandel i kommunala 

verksamheter.   

Kommunstyrelsens personalutskott yttrade sig över motionen under § 3/2018 

med följande formulering.  

Ur ett arbetsgivarperspektiv är det viktigt att det finns rutiner och kunskap 

om allergi inom respektive verksamhet. Utrymme finns idag i kommunens 
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verksamheter att fatta beslut om rutiner som ska gälla där 

medarbetare/brukare/elever har svåra/allvarliga allergier. Ett strikt förbud 

mot nötter, jordnötter och mandel i alla kommunala byggnader kan ge en 

missvisande trygghet och kan vara svårt att utlova i alla kommunala lokaler. 

Förvaltningen föreslår av ovanstående anledningar att motionen avslås. 

Kommunstyrelsens personalutskott föreslog kommunstyrelsen att besluta 

följande.  

1  Kommunstyrelsen personalutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen om ett generellt förbud mot 

nötter, jordnötter och mandel i kommunala verksamheter. 

Förvaltningens bedömning 

Med anledning av ovanstående yttranden från tekniska nämnden och 

kommunstyrelsens personalutskott föreslår förvaltningen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om ett 

generellt förbud mot nötter, jordnötter och mandel i kommunala 

verksamheter.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 27 februari 2018, har utarbetats av 

kommunsekreterare Per Larsson. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 

under § 64/2018. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle 

besluta följande.  

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om ett 

generellt förbud mot nötter, jordnötter och mandel i kommunala 

verksamheter.                   

Yrkanden 

Laila Blom (MP) yrkar bifall till motionen.  

Johanna Svensson (S) och Annika Carp (L) yrkar bifall till kommunstyrelsen 

förslag att avslå motionen.  

Beslutsordning 

Ordförande ställer förslag på kommunstyrelsens förslag på avslag till 

motionen och på Laila Bloms (MP) yrkande om bifall till motionen och 

finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen.  

  

 

 

Paragrafen skickas till  
Magnus Hägg (MP) 

Laila Blom (MP)            
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§ 63 Dnr 2017/00535 101 

Besvarande av motion från Magnus Hägg (MP) och 
Laila Blom (MP) om utökat pantsystem i Falköpings 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige avslår motionen om utökat pantsystem i Falköpings 

kommun.  

Reservation 

Laila Blom (M) och Roland Wanner (MP) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Laila Bloms (MP) yrkande.    

Bakgrund 

Magnus Hägg (MP) och Laila Blom (MP) har väckt en motion om utökat 

pantsystem i Falköpings kommun. Av motionen framgår följande.  

"Ett utökat pantsystem i Falköpings kommun 

Att panta burkar och flaskor är något som de flesta invånarna i Falköping är 

vana vid. Många tycker däremot att det kan vara jobbigare när det samlats 

större mängder hemma i förrådet eller källaren. Det kan kännas som att man 

är i vägen när man står med sin sopsäck full av burkar vid automaten i 

mataffärens entré. Det upplevs också som tidskrävande att behöva stå och 

sortera större mängder. Risk finns då att man istället struntar i att återvinna. 

Detsamma gäller om det inte finns naturliga platser att slänga eller lägga 

ifrån sig pantförpackningen då man köpt sig en dricka på staden. Då hamnar 

många flaskor och burkar i den vanliga sophanteringen eftersom man inte tar 

med sig dessa hem i väntan på nästa panttillfälle.  

Det finns nu en speciellt framtagen pantautomat för den som vill panta större 

mängder burkar eller flaskor. Pantautomaten Pantamera Express låter 

användare hälla ner allt innehåll i säcken direkt ner i automaten som sedan 

sorterar flaskor och burkar innan användaren får utbetalt pengarna till sitt 

PayPal-konto eller via betalcheckar som går att använda i olika affärer. 

Användera kan också välja att skänka pengarna till välgörande ändamål. 

Denna maskin finns redan i flera kommuner i Sverige.  

Det finns också möjligheter att placera ut pantrör på kommunala 

papperskorgar. Där kan den som inte vill ha sin burk eller flaska lämna den 

vilket skapar möjligheter för kommunen att hantera panten i samband med 

tömning av papperskorgar. 
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Genom en sådan här lösning skapas förutsättningar för att fler ska kunna 

panta mer vilket gynnar såväl människa som miljö och därför anser vi att 

pantning i större skala bör uppmuntras.  

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

 att Falköpings kommun ser över möjligheterna att placera en 

storpantarmaskin på återvinningscentralen i Falköping. 

 att Falköpings kommun placerar ut pantrör på kommunala 

papperskorgar." 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017, § 108, att remittera 

motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 

den 8 november 2017, § 166, att remittera motionen till tekniska nämnden 

för yttrande senast den 15 mars 2018. 

Tekniska nämnden yttrade sig över motionen under § 9/2018 med följande 

formulering.  

Kommunens återvinningscentraler sköts av kommunförbundet Avfall Östra 

Skaraborg och Falköpings kommun har ingen egen personal på plats. Enligt 

uppgift från Avfall Östra Skaraborg finns inga planer på att placera 

pantautomater på återvinningsstationerna, utan det är en uppgift för handeln 

att tillhandahålla pantsystem. Park- och gatuavdelningen ser heller ingen 

möjlighet att kunna hantera och placera ut pantrör vid kommunala 

papperskorgar, då det inte finns något organiserat sätt att lämna pant från 

parkrenhållningen. 

Tekniska nämnden föreslog kommunstyrelsen att besluta följande.  

1 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från 

Magnus Hägg (MP) och Laila Blom (MP) om utökat pantsystem i 

Falköpings kommun.  

Förvaltningens bedömning 

Med anledning av ovanstående yttrande från tekniska nämnden föreslår 

förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen om utökat pantsystem i Falköpings kommun. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 27 februari 2018, har utarbetats av 

kommunsekreterare Per Larsson. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 

under § 65/2018. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle 

besluta följande.  

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

utökat pantsystem i Falköpings kommun.                   
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Yrkanden 

Laila Blom (MP) yrkar bifall till motionen.  

Johanna Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 

motionen.  

Beslutsordning 

Ordförande ställer förslag på kommunstyrelsens förslag på avslag till 

motionen och på Laila Bloms (MP) yrkande om bifall till motionen och 

finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Magnus Hägg (MP) 

Laila Blom (MP)            
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§ 64 Dnr 2018/00084 042 

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning år 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera från år 2017 till år 2018 

enligt framtaget förslag.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens verksamhet styrs till stor del av de övergripande 

kommunala målen, vilka är följande. 

1. Ett socialt hållbart Falköping 

2. Ett attraktivare Falköping  

3. Ett näringsliv som utvecklas 

4. Kvalitén inom verksamheterna ska öka 

Under året har kommunstyrelsen arbetat tillsammans med nämnderna för att 

stärka styrning och skapa bättre förutsättningar för arbetet mot målen vilket 

är en del i mål fyra att kvaliteten i verksamheten ska öka. Ett gemensamt 

uppföljningshjul har tagits fram och verksamhets- och ekonomi-

uppföljningen hänger mer ihop. Vidare har kommunstyrelsens arbete med att 

få ett helhetsperspektiv på kommunens resultat utvecklats under året. 

Det är andra gången målområdet ”Ett socialt hållbart Falköping” följs upp 

och det går att utläsa att kommunen arbetat med stort fokus på social 

hållbarhet och att många insatser för att stärka målet har genomförts och 

initierats. Nya insatser, samarbeten mellan nämnderna och utvecklade 

nätverk med civilsamhällen är faktorer som alla skapat bättre förutsättningar. 

Målet är långsiktigt och det går att utläsa flera delar som gett bättre resultat 

under året. Ungdomsarbetslösheten och den psykiska ohälsan sjunker liksom 

andelen ungdomar i ekonomiskt utsatta hushåll. Det finns dock fortsatt stora 

utmaningar.  

Målet ett attraktivare Falköping visar att kommunikationerna är goda, 

andelen pendlare ökar för varje år och att olika utvecklingsprojekt skett i 

olika delar av kommunen. Det byggs och investeras mer i kommunen än 

någonsin tidigare. Här har kommunstyrelsen arbetat för att planera, 

samordna och stödja dessa processer. Under år 2017 har olika insatser gjorts 

för att få fler bostäder och för att stärka infrastrukturen. 

Måluppfyllelsen för ett näringsliv som utvecklas visar en fortsatt positiv 

utveckling av näringslivsklimatet. Kommunstyrelsen upplevs som en god 

samarbetspartner och har tillsammans med näringslivet stärkt attraktiviteten. 

Ett näringsliv i samverkan har lockat rekordmånga turister och besökare. 
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Nyföretagandet är på fortsatt frammarsch och under året har nyetableringar 

möjliggjorts. På Marjarps logistikområde har mycket utveckling skett under 

året vilket skapat bättre förutsättningar för det lokala näringslivet att 

utvecklas men också bidragit till mer ekologiskt hållbart näringsliv.  

Kommunstyrelsen redovisade en positiv budgetavvikelse på 9,2 miljoner 

kronor för verksamhetsåret 2017. Avvikelserna kan främst härledas till 

vakanser och en ersättning från Trygg-Hansa försäkringsbolag gällande ett 

bygglovsärende. Inom personalstrategiska medel är avvikelserna inom 

personalaktivitet, kompetensförsörjningsplan, attraktiv arbetsgivare samt 

träningsbidrag. Det största överskottet genererar stadsbyggnadsavdelningen 

då efterfrågan på tomter och bygglov har generarat stora intäkter under 2017. 

Inom ansvar överförmyndare finns en positiv avvikelse för arvoden på gode 

män, då Migrationsverket betalat ut kommunens återsökningar. 

Kommunstyrelsens investeringar slutade på 32,9 miljoner kronor, vilket är 

en avvikelse på 26,8 miljoner kronor mot budget. Avvikelserna beror på att 

vissa projekt inte har kommit igång och att andra projekt löper över flera år. 

Ombudgetering till år 2018 

Av kommunstyrelsens investeringar föreslås att kommunövergripande IT-

investeringar på 1,2 miljoner kronor, Infrastruktur Marjarp 0,7 miljoner 

kronor samt E-arkiv 0,45 miljoner kronor ombudgeteras till år 2018.  

Av mark- och exploateringsinvesteringar föreslås att spårinvestering i 

Dryport Skaraborg 10,2 miljoner kronor, Cirkulationsplats Megaliten 2,6 

miljoner kronor, Kopparslagen 14 1,5 miljoner kronor, Prästgårdsgärde 5,1 

miljoner kronor samt iordningsställande inför lagerterminal 2,5 miljoner 

kronor ombudgeteras till år 2018. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2017.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anhålla om 

ombudgeteringar från år 2017 till år 2018 enligt framtaget förslag. 

Ombudgeteringar för kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutas av 

kommunfullmäktige.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 mars 2018, har utarbetats av ekonom 

Susanne Beijbom och kommunstrateg Catharina Ungh. Kommunstyrelsen 

har behandlat ärendet under § 66/2018.                    

  

 
 
Paragrafen skickas till  
Susanne Beijbom, ekonom            
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§ 65 Dnr 2018/00174 042 

Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Revisionsberättelsen och revisionsrapporten för verksamhetsår 2017 läggs 

till handlingarna.    

Bakgrund 

Kommunrevisionen har till kommunfullmäktige överlämnat 

revisionsberättelsen för år 2017, daterad den 6 april 2018. Av 

revisionsberättelsen framgår bland annat följande.  

I vår grundläggande granskning har vi tagit del av protokoll och handlingar 

och haft sammanträffanden med samtliga nämndpresidier och ibland också 

med tjänstemän för att få kompletterande information. Obligatoriska 

granskningar avseende delårsrapport och årsredovisning har genomförts och 

styrelsens och nämndernas utföra internkontroll har prövats vilket också 

gäller den rapporterade måluppfyllelsen.  

Vi har granskat kommunstyrelsens uppsiktsplikt och fått tillfredsställande 

svar från kommunstyrelsen. I svaret vi bi bl a med tillfredsställelse på att 

man anger att förtydliganden ska göras i kommande revidering av 

styrdokument för verksamhet- och ekonomistyrning vad gäller 

dokumentation i protokoll vid befarade budgetavvikelser.  

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda har granskats med 

tillfredsställande resultat. Som underlag för vår bedömning ligger också 

andra granskningsinsatser, frågeställningar eller informationer som inte 

resulterat i någon överlämnad skriftlig rapport. Vi har därutöver deltagit i 

nätverksträff för förtroendevalda revisorer inom kommunerna i östra 

Skaraborg och fortbildat oss i bl a ny kommunallag. 

Årets resultat redovisas till 100,4 mnkr och med hänsyn till 

realisationsvinster på 1,7 mnkr innebär det att lagstadgat balanskrav uppnås 

och inget underskott från tidigare år finns att återställa.   

Årets resultat innebär en budgetavvikelse om drygt 70,6 mnkr gentemot 

flerårsplanen 2017–2019. Av avvikelsen står nämnderna sammanlagt för ca 

35 mnkr varav socialnämnden står för nästan 19 mnkr trots underskott inom 

individ- och familjeomsorgen med 11 mnkr. Utöver nämndernas 

budgetavvikelser bidrar också bl a budgetavvikelser för löne- och 

pensionskostnader med ca 14 mnkr och skatter och generella statsbidrag med 

ca 10 mnkr till resultatet.  

Årets resultat, ett överskott på drygt 100 mnkr, innebär att kraven på god 

ekonomisk hushållning överskrids med drygt 60 mnkr, baserat på de 
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beräkningssätt som anges i kommunens riktlinjer. Detta är en påtaglig 

avvikelse mot den fastställda budgeten. 

Nettoinvesteringarna uppgår till 277,6 mnkr jämfört med budget 388,7 mnkr. 

Självfinansieringsgraden uppgår till 71 % vilket är lägre än föregående år till 

följd av högre avskrivningar och mycket högre nettoinvesteringar. Vi vill 

understryka vikten av att nya investeringar ska vara självfinansieradeför att 

skapa en god ekonomisk hushållning för kommande generationer och med 

en demografi som ställer krav inom både skola och äldreomsorg. 

Med beaktande av vad som ovan framförts och det som i övrigt framgår i 

våra överlämnade granskningsrapporter gör vi följande sammanfattning: 

 Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt 

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. 

 Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande men 

anser att gällande rekommendationer från normgivande organ ska 

följas. Noterade avvikelser kommenteras i bifogade 

granskningsrapport. 

 Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll i allt 

väsentligt varit tillräcklig men där riskanalyserna som ligger till 

grund för val av kontrollområden kan och bör förbättras. Ett 

förbättringsarbete med denna inriktning har också inletts vilket vi ser 

som positivt. 

 Vi bedömer att årsredovisningen redogör för utfallet avseende 

kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål såväl som de fyra 

verksamhetsmålen. Sammantaget bedöms god ekonomisk 

hushållning ha uppnåtts. 

 Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns. 

 Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 

nämnder och enskilda ledamöter i dessa organ samt 

överförmyndaren. 

Till revisionsberättelsen hör granskningsrapport årsredovisning 2017.       

Yttranden 

Kommunrevisionens ordförande Lars Elindersson (M) föredrar 

revisionsberättelsen för verksamhetsår 2017.  
  

Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder + revisionsberättelsen + revisionsrapporten 

Kommunrevisionen 

Magnus Fleischer, ekonomichef            
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§ 66 Dnr 2018/00083 042 

Falköpings kommuns årsredovisning 2017 och medel 
till kommunstyrelsens förfogande år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att resultaträkning, balansräkning och 

kassaflödesanalys för Falköpings kommun för år 2017 fastställs. 

2  Kommunfullmäktige beslutar att taxeregleringsfonden för VA-

verksamheten fastställs till 2 315 000 kronor per den 31 december 2017.  

3  Kommunfullmäktige beslutar att 2017 års resultat balanseras i eget 

kapital.  

4 Kommunfullmäktige beslutar att för 2018 till kommunstyrelsens 

förfogande skall finnas 12 mnkr. Detta påverkar resultat för 2018. Det 

finansiella målet på 2 % av skatter och statsbidrag skall ses över tid. Till 

grund för detta beslut ligger det goda resultat för 2017.  

Reservation 

Ingrid A. Jarlsson (M), Lena Sjödahl (M), Pema Malmgren (M), Ed Kahrs 

(M), Roland Svensson (M), Johan Eriksson (M), Kent Mossby (M) och Pia 

Frisk Ragnar (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lena Sjödahls 

(M) tilläggsyrkande.  

Annika Carp (L) och Anna-Brita Fransson (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Annika Carps (L) tre tilläggsyrkanden.    

Bakgrund 

Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för år 2017 för Falköpings 

kommun. Resultatet blev positivt och uppgår till 100 406 494  kronor. 

Balans-kravet är därmed uppfyllt.  

Det finansiella resultatkravet för god ekonomisk hushållning uppnåddes för 

år 2017 med god marginal. Mot bakgrund av detta bedöms målet för god 

ekonomisk hushållning, ur ett finansiellt perspektiv, vara uppfyllt i 

Falköpings kommun. 

Alla nämnder förutom barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 

fritidsnämnden uppvisade positiva budgetavvikelser. Kultur- och 

fritidsnämndens avvikelse beror på avvikande budget för kapitalkostnader.  

Den huvudsakliga anledningen till barn- och utbildningsnämndens 

underskott var kostnader för utökningen av Centrum för Flerspråkighet. I 

vissa fall har även extra moduler krävts för att lösa trångboddheten. 
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Måluppfyllelse 

Falköpings kommun hade fyra mål i kommunens flerårsplan för att nå 

visionen om det goda livet. De fyra målen är följande: ett socialt hållbart 

Falköping, ett attraktivare Falköping, skapa förutsättningar för ett näringsliv 

som utvecklas och kvalitén inom verksamheten ska öka.  

Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns 

angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas 

uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis 

bedöms måluppfyllelsen för tre av målen som god och ett mål som 

godtagbart.  

Till årsredovisningen bifogas tekniska nämndens slutredovisning av sex 

stycken större byggnads- och anläggningsprojekt (över 5 miljoner kronor). 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 13 mars 2018, har utarbetats av controller 

Kenneth Österberg. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 

67/2018. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta 

följande. 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att resultat-

räkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Falköpings kommun för 

år 2017 fastställs. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxereglerings-

fonden för VA-verksamheten fastställs till 2 315 000 kronor per den 31 

december 2017.  

3  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 2017 års 

resultat balanseras i eget kapital.  

4 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige för 2018 beslutar om 

att till kommunstyrelsens förfogande skall finnas 12 mnkr. Detta påverkar 

resultat för 2018. Det finansiella målet på 2 % av skatter och statsbidrag 

skall ses över tid. Till grund för detta beslut ligger det goda resultat för 

2017.                   

Yrkanden 

Dan Gabrielsson (S), Karola Svensson (C), Dan Hovskär (KD), Lena 

Sjödahl (M), Christopher Münch (SD), Annika Carp (L), Ingvor Bergman 

(S), Ed Kahrs (M) och Anna-Brita Fransson (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Lena Sjödahl (M) yrkar på följande tillägg.  

"under punkt 4 i förslag till beslut, som lyder enligt följande. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige för 2018 beslutar om att 

till kommunstyrelsens förfogande skall finnas 12 mnkr, samt att till Barn och 

utbildningsnämndens förfogande skall finnas 6 mnkr. Detta påverkar 

resultatet för 2018. Det finansiella målet på 2 % av skatter och statsbidrag 
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skall ses över tid. Till grund för detta beslut ligger det goda resultatet för 

2017. " 

Ed Kahrs (M) yrkar bifall till Lena Sjödahls (M) tilläggsyrkande. 

Dan Gabrielsson (S) yrkar avslag på Lena Sjödahls (M) tilläggsyrkande.  

Annika Carp (L) yrkar på följande tillägg.  

"Liberalerna yrkar att 880 000 av årets resultat lämnas tillbaka till 

Socialnämnden alternativt kommunstyrelsen för att sedan lämnas till 

föreningen "Tillsammans för ensamkommande i Falköping" för att hjälpa 

ensamkommande som fyllt 18 år att stanna i Falköping och fortsätta sina 

studier här tills deras ärenden har prövats och man vet om de får 

uppehållstillstånd eller inte. Falköpings kommun har redan tagit emot 2,5 

milj. för detta ändamål." 

Annika Carp (L) yrkar på följande tillägg.  

"Liberalerna yrkar att 4,560 000 kr från årets resultat avsätts till barn- och 

utbildningsnämnden och riktas till förskolan för att minska antalet barn i 

barngrupperna så att man följer skolverkets riktlinjer om maximalt 45 barn i 

varje grupp." 

Annika Carp (L) yrkar på följande tillägg.  

"Liberalerna yrkar att 4,560 000 kr av årets resultat avsätts till barn- och 

utbildningsnämnden och riktas till barn i de lägre åldrarna i 

skolan/lågstadiet." 

Dan Gabrielsson (S) yrkar avslag på Annika Carps (L) tilläggsyrkanden.  

Anna-Brita Fransson (L) yrkar bifall på Annika Carps (L) tilläggsyrkanden.  

Yttranden  

Fredy Neuman (S) och Göran Johansson (V) yttrar sig.  

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 Lena Sjödahls 

(M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå det. 

Ordförande ställer sedan förslag på bifall respektive avslag på Annika Carps 

(L) första yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå det. 

Votering begäras.  

Följande beslutsgång godkänns. "Den som vill avslå Annika Carps (L) första 

tilläggsyrkande röstar ja, den som vill bifalla Annika Carps (L) första 

tilläggsyrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 39 ja-röster och 4 nej-

röster. Se omröstningslista nedan. Kommunfullmäktige har alltså beslutat att 

avslå Annika Carps (L) första tilläggsyrkande.  
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Omröstningslista § 66 

 Ledamöter Ja Nej Avstår 

KD 1:e vice ordf. Allan Bjärkhed X   

M 2:e vice ordf. Ingrid A. Jarlsson X   

S Corry Thuresson X   

C Karola Svensson X   

M Lena Sjödahl X   

S Ingvor Bergman X   

SD Johanna Johansson X   

M Pema Malmgren X   

S Dan Gabrielsson X   

S Susanne Larsson X   

C Hans Johansson X   

S Johanna Svensson X   

M Ed Kahrs X   

S Niclas Hillestrand X   

KD Dan Hovskär X   

KD Britt-Louise Thoresen X   

S Marie Post X   

MP Roland Wanner X   

MP Laila Blom X   

S Hanna Nord X   

C Wanja Wallemyr X   

M Roland Svensson X   

C Eva Dahlgren X   

S Anna-Bella Nordh Fahlqvist X   

V Erik Kyrkander  X  

S Alex Bergström  X   

M Johan Eriksson X   

V Elin Tingmyr  X  

S Inga-Lill Bergsten X   
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forts. omröstningslista § 33 

 Ledamöter Ja Nej Avstår 

S Lars Theng X   

L Annika Carp  X  

M Kent Mossby X   

SD Christopher Munch X   

S Lina Ahl X   

S Henric Hagberg X   

KD Michael Kristiansson X   

C Ingrid Martens X   

M Pia Frisk Ragnar X   

L Anna-Brita Fransson   X  

C Birgitta Friggeråker X   

S Lisbeth Ek X   

S Fredy Neüman X   

S Ordförande Patrik Björck X   

 Summa 39 4  

 

Ordförande ställer sedan förslag på bifall respektive avslag på Annika Carps 

(L) andra tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att 

avslå det. 

Ordförande ställer till sist förslag på bifall respektive avslag på Annika 

Carps (L) tredje tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat 

att avslå det.  
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§ 67 Dnr 2018/00175 042 

Beviljande av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns 
styrelse, nämnder och enskilda ledamöter för 
verksamhetsåret 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 

nämnderna och de enskilda ledamöterna i dessa organ för verksamhetsåret 

2017.  

Beslutsordning 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om beslutet om ansvarsfrihet kan, i 

beaktning av jävsituationen, tas i ett gemensamt beslut för styrelse, nämnder 

och enskilda ledamöter och finner att kommunfullmäktige godkänt 

beslutsordningen.  
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§ 68 Dnr 2018/00009 537 

Utveckling av Marjarps logistikområde 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige godkänner Letter of Intent (LOI) mellan Falköpings 

kommun och Jula Logistics AB avseende samarbete kring utvecklandet 

av Marjarps logistikområde (bilaga 1). 

2  Kommunfullmäktige godkänner bilagda köpeavtal mellan Falköpings 

kommun och Jula Logistics AB rörande försäljning av terminalen 

”Dryport Skaraborg” inklusive fastigheten Timmerstapeln 2 (bilaga 2). 

3  Kommunfullmäktige godkänner upprättade markanvisningsavtal 

avseende industrimark på Marjarps logistikområde för Jula Logistics AB 

samt avtal om servitut för järnväg (bilaga 3-5). 

4  Kommunfullmäktige uppdrar åt byggnadsnämnden att upprätta en 

detaljplan för del av fastigheten Friggeråker 25:8 samt fastigheten 

Vedtraven 1.                    

Bakgrund 

Jula AB etablerade tillsammans med Schenker en järnvägspendel för 

containers mellan Falköping/Skaraborg och Göteborgs Hamn i september 

2013. Pendeln startades upp på den ursprungliga kombiterminalen på 

Brogärdet. I genomförandeavtalet med Jula (Kommunstyrelsen 2013-05-07, 

§ 122) fanns ett åtagande från Falköpings kommun att bygga en ny och mer 

effektiv kombiterminal på Marjarp, ”Dryport Skaraborg”, och denna 

invigdes i juni 2014. 

Verksamheten har utvecklats mycket positivt. Idag hanteras på årsbasis cirka 

25.000 TEU (Beräkningsvolym utifrån 20 fots-containers) på terminalen. 

Jula AB har den stora basvolymen i containerflödet och resterande 

containerplatser erbjuds andra företag i regionen. Idag finns det ett tiotal 

företag som kontinuerligt använder pendeln, bland annat IKEA/Gyllensvaan, 

MIO, A Lot Decoration och Swedish Match. 

Jula AB har genom att använda kombiterminalen ”Dryport Skaraborg” som 

en del i sin logistikkedja  utvecklat en mycket effektiv godshantering i 

koppling till sitt centrallager i Skara. Jula AB har också tillsammans med 

Schenker etablerat ett mycket effektivt transportsamarbete med ett flertal 

företag i regionen.  

Letter of Intent 
Jula AB önskar nu tillsammans med Falköpings kommun, via sitt helägda 

bolag Jula Logistics AB, utveckla verksamheten ytterligare.  

Utifrån de gemensamma ambitionerna kring ett fördjupat samarbete har 
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parterna gemensamt arbetat fram ett förslag på ett Letter of Intent (LOI) 

kring utvecklandet av Marjarps logistikområde (bilaga 1).  

Den gemensamma visionen i detta LOI är att utveckla Marjarpsområdet till 

ett av Sveriges mest attraktiva logistikområden.  Skaraborg Logistic Center 

ska vara etablerat som ett av Sveriges starkaste varumärken inom 

logistikområdet senast 2025. 

Arbetet mot uppfyllandet av visionen förutsätter såväl utvecklandet av nya 

logistik- och transportlösningar som etablerandet av ny logistikanknuten 

verksamhet.  

Arbetet utgår från följande grundläggande förutsättningar: 

 Jula Logistics AB köper terminalen Dryport Skaraborg. Detta 

säkerställer expansion av nuvarande framgångsrika containerpendel. 

Terminalen är en central del i Julas logistikkedja som man nu vill få 

kontroll över samtidigt som man också vill utveckla ny trafik. 

 Jula Logistics AB ges möjlighet att på sikt köpa loss mer terminalyta 

och kommunala uppställnings-/industrispår i koppling till Dryport 

Skaraborg 

 Falköpings kommun har som ambition att återinvestera i ny 

infrastruktur (industrigator, järnvägsspår, överlämningsbangård) på 

Marjarpsområdet med hjälp av medel motsvarande minst det som 

erhållits vid extern försäljning av i området tidigare genomförda 

infrastrukturinvesteringar, t ex terminalen ”Dryport Skaraborg”.  

 Jula Logistics AB erhåller markanvisning för all tillgänglig 

etableringsmark på Marjarp för, i första hand, en period på två år. 

Jula Logistics AB skall under denna period, i nära samverkan med 

Falköpings kommun, arbeta aktivt för att etablera ny 

logistikanknuten verksamhet på dessa ytor. Jula Logistics AB har stor 

och växande egen verksamhet, nödvändiga externa kontakter och 

tillgängliga investeringsmedel för att kunna lyckas med detta.  

Falköpings kommun ska fortsatt arbeta aktivt för att utveckla infrastrukturen 

i och runt Marjarps logistikområde. Viktigast är att finna en lösning 

finansiellt för att öppna en ny överlämningsbangård, inklusive en ny 

anslutning till stambanan. Detta är en mycket viktig framtida kapacitetsfråga 

som är central för en möjlig långsiktig tillväxt på Marjarps logistikområde. 

Här kommer vårt samarbete med en tung aktör som Jula Logistics AB att 

vara av mycket stor betydelse för att kunna lyckas finna nödvändig 

medfinansiering. 

Falköpings kommun kommer också fortsätta att ansvara för det övergripande 

marknadsföringsarbetet avseende konceptet ”Skaraborg Logistic Center”. 

Vidare ska Falköpings kommun i samverkan med Jula Logistics AB arbeta 

fram en gemensam miljövision för Marjarps logistikområde, samt utveckla 
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relevanta utbildningar inom logistikområdet för att därigenom kunna 

kompetensförsörja de verksamheter som kommer att etablera sig på området. 

Försäljning av kombiterminalen ”Dryport Skaraborg” 
En central del i ovan redovisade Letter of Intent gäller Jula Logistics AB:s 

köp av kombiterminalen ”Dryport Skaraborg”. Jula Logistics AB önskar, 

som en första del i den helhetssatsning som beskrivs i ovan redovisade Letter 

of Intent, nu genomföra köp av den av Falköpings kommun ägda 

kombiterminalen ”Dryport Skaraborg”. Detta i enlighet med tidigare 

beslutad köpoption (Kommunstyrelsen 2015-05-06, § 99).  

En försäljning av terminalen ligger helt i linje med den av Falköpings 

kommuns fastställda godstransportstrategi för perioden 2016-2020. I denna 

strategi sägs bland annat följande: ”Att äga och förvalta terminalverksamhet 

är inget självändamål för Falköpings kommun. Finns det intressenter 

beträffande ägande och drift och som erbjuder rimliga och attraktiva villkor 

bör dessa noga övervägas”.  

Det föreslagna försäljningspriset på 24,0 miljoner kronor motsvarar 

Falköpings kommuns produktionskostnad minus avdrag för de lyftintäkter 

(arrende) Falköpings kommun erhållit i koppling till Jula AB:s tågpendel 

under perioden 2013-2018.  Avdraget för lyftkostnaderna (arrende) förklaras 

med att Falköpings kommun som ägare av en ny terminal inte haft några 

underhållskostnader på densamma under perioden i fråga och att Falköpings 

kommun, i och med försäljningspriset på 24,0 miljoner kronor och under 

perioden beräknade lyftintäkter på cirka 2,3 miljoner kronor, erhållit full 

kostnadstäckning för genomförd investering.  

Priset för anläggningen i fråga ligger också över den genomförda värdering 

som gjordes av anläggningen 2015 (förutsättningarna vid denna värdering 

har i princip inte förändrats från 2015).  

Genom köpet kan Jula Logistics AB, fullt ut, säkerställa kontroll över denna, 

för dem, mycket viktiga kombiterminal samt utifrån detta sedan fördjupa 

samarbetet med Falköpings kommun avseende utvecklandet av konceptet 

Skaraborg Logistic Center. Här handlar det ytterst om att arbeta aktivt för att 

etablera ny verksamhet på området. Etablerandet av ny verksamhet är, 

utifrån den av Falköpings kommun fastställda godstransportstrategin, ett 

prioriterat område. 

Markanvisningsavtal 
Jula Logistics AB föreslås erhålla markanvisning för all tillgänglig 

industrimark på Marjarps logistikområde för en period om i första hand två 

år. Syftet med detta avtal är att Jula Logistics AB, i nära samverkan med 

Falköpings kommun ska arbeta för att etablera logistikanknuten verksamhet 

på området i fråga. Jula Logistics AB har stor och växande egen verksamhet, 

nödvändiga externa kontakter och tillgängliga investeringsmedel för att 

kunna lyckas med detta. 
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Upprätta en detaljplan för del av fastigheten Friggeråker 25:8 samt 

fastigheten Vedtraven 1 
Befintlig detaljplan för fastigheten Friggeråker 25:8 samt fastigheten 

Vedtraven 1 behöver av olika anledningar uppdateras. Det handlar bland 

annat om att justera planen inför en eventuell ny överlämningsbangård, 

justera spårreservat mm. Byggnadsnämnden föreslås därför få i uppdrag att 

upprätta en detaljplan för aktuellt område. 

Byggande av industrigator, gång- och cykelvägar samt VA-anläggning 
En ytterligare central del i det gemensamt framtagna Letter of Intent gäller 

färdigställandet av industrigator, gång- och cykelvägar samt VA-anläggning 

i enlighet med detaljplanen för Marjarps logistikområde. För att lättare 

kunna attrahera verksamhet till området samt snabbare kunna erbjuda en 

möjlig etablering föreslås nu att Falköpings kommun dels investerar i de 

industrigator och gång- och cykelvägar som finns angivna i den befintliga 

detaljplanen (Virkesvägen och Logistikvägen) samt också genomföra 

nödvändiga VA-investeringar. Vad gäller gång- och cykelväg på 

Virkesvägen byggs den initialt bara delvis. Kostnaden för investeringen av 

industrigator och gång- och cykelvägar kompenseras av intäkten från 

försäljningen av kombiterminalen ”Dryport Skaraborg”. VA-investeringen 

återbetalas successivt av VA-kollektivet. 

Byggstart av den första etappen planeras till hösten 2018. Den största delen 

av investeringen kommer att genomföras under 2019. För byggandet av 

industrigator och gång- och cykelvägar krävs en ram på 24 miljoner kronor. 

Denna ram är framräknad med relativt stort utrymme för oförutsett (30%) 

varför det eventuellt kan bli något billigare. Byggnation av VA-anläggning 

beräknas kosta 7 miljoner kronor. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 14 mars 2018, har utarbetats av 

kommunstrateg Leif Bigsten. Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 

under § 68/2018. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle 

besluta följande. 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Letter of 

Intent (LOI) mellan Falköpings kommun och Jula Logistics AB avseende 

samarbete kring utvecklandet av Marjarps logistikområde (bilaga 1). 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna bilagda 

köpeavtal mellan Falköpings kommun och Jula Logistics AB rörande 

försäljning av terminalen ”Dryport Skaraborg” inklusive fastigheten 

Timmerstapeln 2 (bilaga 2). 

3  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättade 

markanvisningsavtal avseende industrimark på Marjarps logistikområde 

för Jula Logistics AB samt avtal om servitut för järnväg (bilaga 3-5). 

4  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 

byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för del av fastigheten 

Friggeråker 25:8 samt fastigheten Vedtraven 1.                   
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Yrkanden 

Dan Gabrielsson (S), Dan Hovskär (KD), Lena Sjödahl (M), Annika Carp 

(L), Karola Svensson (C), Christopher Münch (SD), Roland Wanner (MP) 

och Erik Kyrkander (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Leif Bigsten, kommunstrateg 

Patrik Nohlgren, förvaltingschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Fredrik Johansson, gatuchef   

Stig Säll, VA-chef            
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§ 69 Dnr 2018/00094 107 

Avtal om verksamhetsövergång från ekonomiska 
föreningen Det finns bruk för alla till Falköpings 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige godkänner avtal om verksamhetsövergång. 

2  Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsens ordförande att 

godkänna bilagor till avtalet.    

3  Kommunfullmäktige beslutar att kompetens- och arbetslivsnämnden ska 

vara anställningsmyndighet för personalen som omfattas av 

verksamhetsövergången. 

4  Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av övertagandet av 

hyresavtalen ska ske ur tekniska nämndens befintliga budget för år 2018. 

Finansiering av övriga delar av avtalet om verksamhetsövergång ska ske 

ur kompetens- och arbetslivsnämndens befintliga budget för år 2018.       

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lisbeth Ek (S) och Laila Blom (MP) i 

överläggningen och beslutet.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 1994, § 104, att gå med i den ideella 

föreningen ”Det finns bruk för alla”. Övriga medlemmar i föreningen är 

Försäkringskassan Jönköping, Studiefrämjandet Falköping och Ulricehamn, 

ABF sydvästra Skaraborg och Socialdemokraterna Falköping. Falköpings 

kommun har under många år ekonomiskt stöttat föreningen genom bidrag 

och verksamhetsstöd. Föreningen är till för människor som upplever någon 

form av hinder för ett bra liv och som med egna resurser och stimulans 

genom och tillsammans med andra vill må bättre. Målgrupp har exempelvis 

varit arbetslösa, långtidsarbetslösa och arbetslösa med funktionsnedsättning. 

Föreningen har under det senaste året haft problem med att ekonomiskt driva 

verksamheterna och har under de senaste månaderna skurit ner på de 

verksamheter som föreningen bedriver.  

Den politiska ambitionen har varit att överta vissa av verksamheterna och 

driva dem vidare i kommunal regi genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Enligt 6 kap. 2 § lag om kommunala befogenheter får kommuner, efter 

överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter för deltagare 

i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
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Syftet med verksamhetsövergången är att undvika ökad arbetslöshet inom 

målgruppen vilket riskerar att drabba målgruppen allvarligt. Detta även sett 

mot bakgrund av det ansvar kommunen har som föreningsmedlem. Ett avtal 

om verksamhetsövergång har därför tagits fram. Avtalet innebär att 

Falköpings kommun tar över personalen i verksamheterna ”Verkstan”, 

second-hand-butiken och hunddagiset Tassen samt därtill knuten 

administrativ personal. Verksamhetsövergången innebär att all personal som 

vid tillfället för övergången är anställda av Bruk för alla kommer tas över av 

kommunen och de kommer efter övergången vara anställda i kommunen. 

Kommunen tar över det ekonomiska ansvaret för personalen från 

tillträdesdagen, vilken föreslås vara 1 juni 2018. I avtalet regleras även 

övertagande av inventarier som finns i verksamheterna. Kommunen förklarar 

sig vidare i avtalet villiga att ta över leverantörsavtal, kundavtal och 

lokalhyresavtal för lokalen på Trädgårdsgatan 20 från föreningen. 

Kommunen åtar sig även att teckna ett nytt, reviderat hyresavtal för 

lokalerna på Bangatan 6. För att det ska vara möjligt att överta avtalen krävs 

att avtalsmotparten godkänner att kommunen övertar avtalet.  

Finansiering 

Lönekostnaden för verksamhetsövergången beräknas grovt uppskattat uppgå 

till 5 miljoner kronor. Detta är beräknat utifrån att personalen behåller 

samma lönebidrag som de hade för år 2017. En ny bedömning av 

lönebidragen kommer att göras av arbetsförmedlingen vid kommunens 

övertagande av verksamheten och därefter kommer de göra en ny prövning 

årligen. Vid en ny prövning är det möjligt att inte alla personer kommer att 

få lönebidrag beviljade i den omfattning de hade år 2017. Det kan medföra 

att kostnaderna för kommunen kommer att öka. I summan ingår även en 

nyanställning av en personal som ska fungera som verksamhetsledare för den 

övertagna verksamheten. Övriga kostnader i form av exempelvis 

personalförmåner, företagshälsovård och rehabiliteringsinsatser ingår inte. 

Kostnaden för lokalhyresavtalen beräknas uppgå till 560 000 kr fram till 31 

december 2018. Övriga kostnader för verksamhetsövergången som 

exempelvis el och försäkring uppskattas grovt räknat till 280 000 kr fram till 

den 31 december 2018.  

Intäkterna från de övertagna verksamheterna beräknas grovt räknat uppgå till 

1 125 000 kr från övertagandet fram till 31 december 2018.  

Finansieringen av övertagandet av hyresavtalen föreslås ske ur tekniska 

nämndens befintliga budget för år 2018. Finansiering av övriga delar av 

avtalet om verksamhetsövergång ska ske ur kompetens- och 

arbetslivsnämndens befintliga budget för år 2018. Kostnader för år 2019 får 

tas med i kommande budgetarbete.  

Förslaget till beslut, daterat den 5 april 2018, har utarbetats av 

kommunstyrelsens ordförande Dan Gabrielsson. Kommunstyrelsen har 
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behandlat ärendet under § 69/2018.Kommunstyrelsen föreslog att 

kommunfullmäktige skulle besluta följande.  

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtal om 

verksamhetsövergång. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge i uppdrag till 

kommunstyrelsens ordförande att godkänna bilagor till avtalet.    

3  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kompetens- 

och arbetslivsnämnden ska vara anställningsmyndighet för personalen 

som omfattas av verksamhetsövergången. 

4  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

finansieringen av övertagandet av hyresavtalen ska ske ur tekniska 

nämndens befintliga budget för år 2018. Finansiering av övriga delar av 

avtalet om verksamhetsövergång ska ske ur kompetens- och 

arbetslivsnämndens befintliga budget för år 2018.      

Yrkanden 

Dan Gabrielsson (S), Christopher Münch (SD) och Lena Sjödahl (M) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Protokollsanteckning 

Lena Sjödahl (M) lämnar följande protokollsanteckning.  

"Moderaterna vill att kommunen årligen ser över de verksamheter, som 

kommunen tar över från Bruk för alla, som eventuellt konkurrerar med 

privata aktörer eller ideella organisationer.”     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Bruk för alla, ideell förening 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Tekniska nämnden            
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§ 70 Dnr 2018/00089 003 

Revidering av reglemente för socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige antar revidering av socialnämndens reglemente. 

2 Revideringen gäller från och med den 1 maj 2018 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2016:08.                

Bakgrund 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade den 28 februari 2018, § 61, att 

föreslå socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att revidera 

socialnämndens reglemente, KFS 2016:08, med tillägget att socialnämnden 

har i uppgift att utöva tillsyn enligt lag 2017:425 om elektroniska cigaretter 

och påfyllningsbehållare.  

Falköpings kommun ingår för närvarande i Tillståndsenheten i Samverkan 

(TIS) efter avtal med Lidköpings kommun. TIS utövar tillsyn enligt 

alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

samt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.  

Av 46 § lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

framgår att en kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver 

anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller påfyllnings-

behållare. Denna lag trädde i kraft den 1 juli 2017. Det framgår inte av 

socialnämndens reglemente att nämnden har i uppgift att utöva tillsyn enligt 

denna lag. Socialnämndens reglemente behöver därför kompletteras med 

denna uppgift.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta revidering av socialnämndens reglemente. 

Revideringen gäller från och med den 1 maj 2018 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2016:08.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 20 februari 2018, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 

under § 70/2018.                    

  

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            
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§ 71 Dnr 2018/00041 706 

Avgifter och bestämmelser om ersättningar till 
kommunen för personer med insatser inom 
socialtjänstområdet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige antar avgifter och bestämmelser om ersättningar till 

kommunen för personer med insatser inom socialtjänstområdet.  

2 Avgifterna och bestämmelserna gäller från och med den 1 maj 2018 och 

tas upp i ny kommunal författningssamling. 

3 Kommunfullmäktige upphäver följande taxor;  

Avgift vid familjerådgivning, KFS 1997:06,  

Avgifter i samband med insatser enligt Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, KFS 2006:12,       

Avgift för transport av avlidna, KFS 2006:13, 

Föreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Falköpings 

kommun, KFS 2016:18.  

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade den 24 januari 2018, § 4, att föreslå 

kommunfullmäktige anta förslag till nya samlade föreskrifter för avgifter och 

ersättningar för personer med insatser enligt socialtjänstlag, hälso- och 

sjukvårdslag och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Förslaget föreslogs börja gälla från och med den 1 april 2018 och tas upp i 

ny KFS som ersätter KFS 1997:06, KFS 2006:12 och KFS 2016:18. 

Enligt bakgrunden till beslutet finns det idag flera olika beslut i fullmäktige 

som reglerar avgifter inom socialtjänstområdet. För andra avgiftsdebiteringar 

saknas direkta riktlinjer eller beslut. Detta gäller exempelvis för 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Mot bakgrund av 

ovanstående föreslås att alla avgifter och ersättningar till kommunen för 

personer med insatser på socialtjänstområdet samlas i ett regelverk. Med ett 

samlat regelverk kan nu gällande taxor upphävas. Där det är möjligt enligt 

lag föreslås att avgifterna och ersättningarna kopplas till prisbasbeloppet, så 

att årlig justering kan ske utan särskilda beslut.  

Merparten av avgifterna är desamma som tidigare. Förslaget innebär i 

huvudsak följande förändringar. 

 Förtydligande om uttag av hyresavgift enligt socialtjänstlagen i de 

fall hyreslagens bestämmelser inte är tillämpliga. Kan tillämpas för 

personer 18 år eller äldre vid boende enligt socialtjänstlagen. 

 Fastställande att hyra i särskild boendeform följer hyreslagens 

bestämmelser och begränsas till att högst uppgå till vad som framgår 
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som skälig bostadskostnad för särskilt bostadstillägg enligt 

socialförsäkringsbalken.  

 Jämkning av dubbel bostadskostnad föreslås gälla enbart för de som 

flyttar från hyreslägenhet till särskilt boende innan uppsägningstiden 

för hyreslägenheten gått ut. Det kommer inte längre gälla för de som 

flyttar från egen fastighet eller bostadsrätt då en del av värdet för 

bostaden avses kunna täcka eventuella merkostnader. 

 Matavgiften vid särskilt boende/äldreboende föreslås även gälla för 

andra hem eller stöd- och omsorgsboenden för vuxna inom 

socialtjänsten. 

 Avgift för familjerådgivning föreslås höjas till 125 kronor per besök. 

 Ersättning som tas ut för uppehälle vid stöd- och behandlingsinsatser 

för vuxna får högst uppgå till 80 kronor per dag vilket framgår av lag 

och förordning. 

 En avgift för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen 

införs. Avgiften uppgår till 293 kronor och uttages per nedlagd 

arbetstimma, vilket motsvarar kommunens självkostnad för denna 

tjänst vartill läggs lagstadgad mervärdesskatt. 

Finansiering 

Enligt socialförvaltningen förväntas förslaget inte få någon större påverkan 

på socialnämndens intäkter.  

Förvaltningens bedömning 

Det finns flera olika lagstiftningar som reglerar att kommunen får ta ut 

avgifter, bland annat begravningslag, socialtjänstlagen, hälso- och 

sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Vilket lagrum som kommunen stöder sig på när en avgift tas ut framgår av 

aktuellt avsnitt i förslaget. Om det inte framgår av lag att kommunen har rätt 

att ta ut avgifter får kommunen om den tillhandahåller tjänster ta ut avgifter 

enligt kommunallagen. Avgifterna får dock inte överstiga den självkostnad 

som kommunen har haft för tillhandahållandet av tjänsten.   

Kommunledningsförvaltningen föreslår, mot bakgrund av socialnämndens 

beslut, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta avgifter och 

bestämmelser om ersättningar till kommunen för personer med insatser inom 

socialtjänstområdet. Avgifterna och bestämmelserna föreslås gälla från och 

med den 1 maj 2018 och tas upp i ny kommunal författningssamling. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige upphäva KFS 1997:06, 2006:12, 2006:13 och 2016:18. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 1 mars 2018, har utarbetats av kommunjurist 

Sara Cronholm. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 71/2018.                    
  

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden  

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 72 Dnr 2018/00106 101 

Redovisning av obesvarade motioner april 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till 

handlingarna.  

Bakgrund 

Av 5 kapitlet 35 § i kommunallagen framgår följande. ”En motion eller ett 

medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 

från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte 

kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 

avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.” 

Av sista stycket i 31 § i kommunfullmäktiges arbetsordning, KFS 2015:19, 

står det att om det finns motioner som inte har beretts färdigt inom ett år ska 

de redovisas av kommunstyrelsen på kommunfullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och i oktober.  

Förvaltningens bedömning 

Vid avstämningen inför redovisningen till kommunfullmäktiges 

sammanträde i april 2018 finns inga motioner som har överskridit 

beredningstiden på ett år.    

Kommunledningsförvaltningen föreslår att redovisningen av obesvarade 

motioner läggs till handlingarna.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 27 februari 2018, har utarbetats av 

kommunsekreterare Per Larsson. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 

under § 80/2018.                    

  

 

            



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40 (43) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 73 Dnr 2018/00141 023 

Entledigande av Magnus Hägg (MP) från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige entledigar Magnus Hägg (MP) från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige från och med den 1 maj 2018. 

2  Falköpings kommun anhåller hos Länsstyrelsen Västra Götalands län om 

sammanräkning för utseende av ledamot efter Magnus Hägg (MP).  

Bakgrund 

Magnus Hägg (MP) har i en skrivelse avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag 

i Falköpings kommun, däribland uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige.  
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§ 74 Dnr 2018/00142 023 

Entledigande av Magnus Hägg (MP) från uppdraget 
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Magnus Hägg (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden från och med den 1 maj 2018. 

2 Helena Hallqvist (MP) väljs till ny som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden från och med den 1 maj 2018 till och med den 31 

december 2018.   

Bakgrund 

Magnus Hägg (MP) har i en skrivelse avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag 

i Falköpings kommun, bland annat som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden.  

Yrkanden 

Laila Blom (MP) yrkar att Helena Hallqvist (MP) väljs till ny ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden.  
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§ 75 Dnr 2018/00143 023 

Entledigande av Magnus Hägg (MP) från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Magnus Hägg (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktiges valberedning från och med den 1 maj 2018.        

Bakgrund 

Magnus Hägg (MP) har i en skrivelse avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag 

i Falköpings kommun, bland annat som ledamot i kommunfullmäktiges 

valberedning.  

Valberedningen valdes av kommunfullmäktige den 20 oktober 2014, § 114, 

genom proportionellt valsätt. Detta innebär att en ny ledamot inte kan väljas 

av kommunfullmäktige. Istället går en ersättare in som ordinarie ledamot 

enligt den inträdesordning som beslutades när valberedningen valdes. Det 

innebär att den första ersättaren för samma valsedelsgrupp går in som 

ordinarie ledamot i det fall en ledamot avgår. För Magnus Hägg (MP) 

kommer Christina Jorméus (M) gå in som ordinarie ledamot.  
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§ 76 Dnr 2018/00144 023 

Entledigande av Magnus Hägg (MP) från uppdraget 
som ersättare i demokratiberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Magnus Hägg (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i 

demokratiberedningen från och med den 1 maj 2018. 

2 Uppdraget som ersättare i demokratiberedningen lämnas vakant från och 

med den 1 maj 2018 och tas upp för behandling vid kommunfullmäktiges 

nästa sammanträde.  

Bakgrund 

Magnus Hägg (MP) har i en skrivelse avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag 

i Falköpings kommun, bland annat som ersättare i demokratiberedningen.  

Yrkanden 

Laila Blom (MP) yrkar att uppdraget som ersättare i demokratiberedningen 

lämnas vakant och tas upp för behandling vid kommunfullmäktiges nästa 

sammanträde.  
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