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Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, klockan 18:30–21:40 

Beslutande 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) 
Johanna Johansson (SD) 
Pema Malmgren (M), tjänstg. ers.  
Dan Gabrielsson (S) 
Susanne Larsson (S) 
Hans Johansson (C), §§ 98–110, 112–114 
Ingvor Arnoldsson (S), tjänstg. ers.  
Roger Sjödahl (M), tjänstg. ers.  
Niclas Hillestrand (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Britt-Louise Thoresen (KD), §§ 98–102, kl. 
18:30–20:45 
Michael Kristiansson (KD), tjänstg. ers. §§ 
103–114, kl. 20:45–21:40 
Marie Post (S) 
Åsa Lidén (MP) 
Roland Wanner (MP), tjänstg. ers.  
Pal Seidler (S) 
 

Wanja Wallemyr (C) 
Anders Winlöf (M) 
Eva Dahlgren (C) 
Roger Lundberg (S), tjänstg. ers.  
Erik Kyrkander (V) 
Alex Bergström (S) 
Johan Eriksson (M) 
Zarah Meyner (-)* 
Inger Lilja (V) 
Inga-Lill Bergsten (S) 
Lars Theng (S) 
Dag Högrell (L), tjänstg. ers.  
Kent Mossby (M) 
Christopher Münch (SD) 
Sonja Eriksson (SD) 
Kovan Akrawi (S), tjänstg. ers.  
Henric Hagberg (S) 
Lars-Göran Andersson (KD) 
Ingrid Martens (C) 
Pia Frisk Ragnar (M), §§ 98–110, 112–114 
Anna-Brita Fransson (L) 
Göte Andersson (C), tjänstg. ers.  
Lisbeth Ek (S) 
Fredy Neüman (S) 

* Invald på SD-mandat 

Ersättare 

 

Michael Kristiansson (KD), kl. 18:30–20:45 
Ulla-Britt Merkell (KD) 
Elin Tingmyr (V) 
 

Göran Johansson (V) 
Lena Arvidsson (L) 

Övriga närvarande 
 
 
 

Per Larsson, kommunsekreterare  

Justerare Inga-Lill Bergsten (S) och Lena Sjödahl (M) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, fredag den 29 juni 2018 klockan 8:00  
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Per Larsson 

Paragrafer §§ 98–114 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Patrik Björck 

 

 

 
 
Justerare  

Inga-Lill Bergsten Lena Sjödahl 
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Underskrift   
 Per Larsson  
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Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under  
mandatperioden 2014–2018 

 
Ledamöter 
Patrik Björck (S), ordförande 
Allan Bjärkhed (KD), 1:e vice ordf. 
Ingrid A. Jarlsson (M), 2:e vice ordf. 
Corry Thuresson (S) 
Karola Svensson (C) 
Lena Sjödahl (M) 
Ingvor Bergman (S) 
Hanna Wigh (-)* 
Johanna Johansson (SD) 
Christina  Jorméus  (M) 
Dan Gabrielsson (S) 
Susanne Larsson (S) 
Hans Johansson (C) 
Maddelen Larsson (-)* 
Helena Wig (-)* 
Johanna Svensson (S) 
Ed Kahrs (M) 
Niclas Hillestrand (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Britt-Louise Thoresen (KD) 
Marie Post (S) 
Roar Vesterengen (-)* 
Charlotte Nyberg (-)* 
Åsa Lidén (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) 
Roland Wanner (MP) 
Marie Leward Westin (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) 
Åsa Lidén (MP) 
Inger Lilja (V) 
Annika Carp (L) 
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§ 98 Dnr 2017/00587 101 

Besvarande av motion från Magnus Hägg (MP) om 
dubbel ob-ersättning för nattjänstgörande personal 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige avslår motionen om dubbel ob-ersättning för 

nattjänstgörande personal.  

Bakgrund 

Magnus Hägg (MP) har väckt en motion om dubbel ob-ersättning för 

nattjänstgörande personal. Av motionen framgår följande.  

"Under året har regionfullmäktige beslutat att västra Götalandsregionens 

vårdpersonal skall få dubbel ob-ersättning vid nattjänstgöring. 

Syftet är bland annat att få fler att söka jobb på regionens sjukhus, och då 

framförallt att jobba natt. Även den faktorn att behålla personal, kan vara av 

betydelse i och med den ökade ersättningen. 

För Falköpings kommuns del kan det finnas en risk att kommunens 

vårdpersonal lockas att byta arbetsgivare, eftersom nattjänstgöring i regionen 

fortsättningsvis ger en betydligt högre inkomst för den enskilde. 

Vårdpersonalen i kommunen har ett stort ansvar, och uppfyller väl de 

intentioner kommunen har vad gäller god omvårdnad och omsorg.  

En dubblering av ob-ersättningen till personal med nattjänstgöring, skulle 

precis som regionen resonera, både underlätta rekrytering av personal men 

också att bibehålla nuvarande. 

Med bakgrund av ovan yrkar Miljöpartiet de Gröna i Falköping att: 

 Kommunens vårdpersonal som har nattjänstgöring får samma 

löneutveckling som regionens personal har fått, vad gäller dubbel ob-

ersättning. 

 Samtlig personal med nattjänstgöring i kommunen åtnjuter samma 

löneförmån som vårdpersonalen." 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november, § 122, har remittera 

motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 

den 10 januari 2018, § 24, att remittera motionen till kommunstyrelsens 

personalutskott och socialnämnden för yttrande senast den 30 mars.  

Yttranden 

Kommunstyrelsens personalutskott yttrade sig över motionen den 28 mars 

2018, § 11, med följande formulering.  
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Under det senaste året har rekryteringsläget för utbildade undersköterskor 

försvårats. Detta gäller dock inte nattjänstgörande undersköterskor där man 

har en lägre personalrörlighet i jämförelse med kommunen som helhet och 

vårdpersonal som har arbetstider förlagd på dag- och kvällstid. För 

nattjänstgörande sjuksköterskor har inte rekryteringsläget försvårats. En 

bidragande orsak till detta kan vara att arbetstidsmåttet för heltidstjänst för 

gruppen är lägre än det som tillämpas inom bland annat Västra 

Götalandsregionen.    

Det är angeläget att arbetsgivaren fortsatt arbetar för att vara en bra 

arbetsgivare med en god arbetsmiljö där förutsättningar för delaktighet och 

kompetensutveckling finns. Detta är viktiga faktorer som gör yrket attraktivt 

och som bidrar till ett hållbart arbetsliv över tid. 

Personalutskottet föreslog att kommunstyrelsen skulle föreslå 

kommunfullmäktige följande.  

1  Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.    

Socialnämnden yttrade sig över motionen den 21 mars 2018, § 31, med 

följande formulering.  

Till socialnämnden har inkommit en remiss för besvarande avseende motion 

från Magnus Hägg (MP) om dubbel ob-ersättning för nattjänstgörande 

personal. Av motionen framgår bland annat att Västra Götalandsregionen har 

beslutat att införa dubbel ob-ersättning för motsvarande personalgrupper 

inom deras verksamhet. Detta skulle, enligt motionären, både underlätta 

rekrytering av personal men också underlätta att behålla nuvarande. 

Socialförvaltningen har under senaste året upplevt att möjligheten att 

rekrytera utbildade undersköterskor har försvårats. Från att ha haft 

förhållandevis lätt att rekrytera undersköterskor så tycks nu konkurrensen 

om arbetskraften vara större. Dessa rekryteringssvårigheter har dock främst 

varit kopplade till turer under dag- och kvällstjänstgöring. För nattjänster har 

verksamheterna inte upplevt sådana svårigheter. Det skulle sannolikt också 

upplevas som orättvist att en målgrupp med samma uppdrag skulle uppbära 

en särskild förmån på grund av arbetstidens förläggning om inte särskilda 

skäl kan anges. Ur ett arbetsgivarperspektiv skulle det vara svårt att motivera 

en sådan förmån till en grupp där de bärande skälen till motionen inte 

upplevs som ett problem av verksamheterna. För nattjänstgörande 

sjuksköterskor har det inte upplevts som ett problem med rekryteringen. En 

bidragande orsak till det kan vara att måttet för heltidstjänst inom natten för 

sjuksköterskor är lägre än den som tillämpas inom bland annat Västra 

Götalandsregionen. Utifrån dessa skäl menar socialförvaltningen att 

motionen ska avslås. 

Socialnämnden föreslog att kommunstyrelsen skulle föreslå 

kommunfullmäktige följande.  
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1  Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen.  

Förvaltningens bedömning 

Med anledning av yttranden från kommunstyrelsens personalutskott och 

socialnämnden föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen om dubbel OB-ersättning för 

nattjänstgörande personal. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 4 maj 2018, har utarbetats av 

kommunsekreterare Per Larsson. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 

under § 106/2018. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle 

besluta följande.  

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

dubbel ob-ersättning för nattjänstgörande personal.           

Yrkanden 

Roland Wanner (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag 

till motionen.  

Johanna Johansson (SD) yrkar bifall till motionen.       

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslag på kommunstyrelsens förslag och på Johanna 

Johanssons (SD) yrkande om bifall till motionen och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att avslå 

motionen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Paragrafen skickas till  
Magnus Hägg (MP)            
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§ 99 Dnr 2018/00035 101 

Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) 
och Sonja Eriksson (SD) om att ta fram en krisfolder 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige avslår motionen om att ta fram en krisfolder.  

Reservation 

Johanna Johansson (SD), Christopher Münch (SD) och Sonja Eriksson (SD) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Johanna Johanssons (SD) yrkande.        

Bakgrund 

Johanna Johansson (SD) och Sonja Eriksson (SD) har väckt en motion om 

att ta fram en krisfolder. Av motionen framgår följande.  

"Upprätta en krisfolder 

Det händer mycket i världen just nu, risken för att Sverige ska drabbas av 

fientliga handlingar från annat land ökar hela tiden. 

I dagsläget är det nog inte så många av våra medborgare som t.ex. vet vad 

man ska göra i händelse av en krissituation eller vart deras närmaste 

skyddsrum är beläget om Sverige skulle hamna i krig. 

Vi måste ta hand om våra medborgare och förbereda dom så att de vet vad 

de ska göra när något händer. Vi vill därför att kommunen tar fram en folder 

som bl.a. skulle kunna innehålla vart man söker skydd, vad man bör ha 

hemma och vad man ska tänka på i en krissituation eller i värsta fall i 

händelse av krig. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar sverigedemokraterna att: 

 Det skall tas fram en krisfolder som ska skickas ut till samtliga 

hushåll i Falköpings kommun" 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 4, att remittera 

motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 

den 7 februari 2018, § 47, att remittera motionen till nämnden för 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg för yttrande senast den 30 april.  

Yttranden 

Nämnden för Samhällskydd mellersta Skaraborg yttrande sig över motionen 

den 22 februari 2018, § 11. Av yttranden framgår bland annat följande.  

Falköpings kommun har tillsammans med bland annat Krishanteringsrådet 

Östra Skaraborg tagit fram foldern ”Så här klarar du dig i tre dygn”. Foldern 

finns bland annat att ladda ner digitalt på Falköpings kommuns hemsida. 
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Foldern utgår från de direktiv vilka lydda fram till den 20 december 2017 då 

Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret  

2021–2025 fastställdes.  

Mellan den 28 maj och den 3 juni 2018 kommer Myndigheten för 

Samhällsskydd att samverka med bland andra Försvarsmakten, Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL), de frivilliga försvarsorganisationerna och 

länsstyrelserna att skicka ut ett tryckt informationsmaterial om kriser, höjd 

beredskap och påverkanskampanjer till samtliga hushåll i landet. Broschyren 

kommer bland annat att innehålla: 

 Vad kris, höjdberedskap och beredskapslarm innebär.  

 Råd om hur hushållen kan förbereda sig för kris och krig.  

 Råd om hur privatpersoner kan skydda sig mot falsk och vilseledande 

information.  

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg föreslog att följande beslut 

till kommunstyrelsen.  

1  En krisfolder tas inte fram av Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och 

därmed avslås motionen.  

Förvaltningens bedömning 
Med anledning av yttrande från nämnden för Samhällskydd mellersta 

Skaraborg anser kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att ta fram en krisfolder.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 maj 2018, har utarbetats av 

kommunsekreterare Per Larsson. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 

under § 107/2018. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle 

besluta följande.  

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att 

ta fram en krisfolder.                    

Yrkanden 
Lena Sjödahl (M), Karola Svensson (C) och Roland Wanner (MP) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag till motionen. 

Johanna Johansson (SD) och Sonja Eriksson (SD) yrkar bifall till motionen.  

Yttranden 

Dan Hovskär (KD), Hans Johansson (C) och Wanja Wallemyr (C) yttrar sig.            

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslag på kommunstyrelsens förslag och på Johanna 

Johanssons (SD) med fleras yrkande om bifall till motionen och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att avslå 

motionen.        
  

Paragrafen skickas till  
Johanna Johansson (SD)   Sonja Eriksson (SD)            
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§ 100 Dnr 2018/00036 101 

Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) 
och Christopher Münch (SD) om att avsluta Falköpings 
kommuns medlemskap i Cittaslow 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige avslår motionen om att avsluta Falköpings 

kommuns medlemskap i Cittaslow.  

Reservation 

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

Sjödahl (M), Anders Winlöf (M), Johan Eriksson (M), Kent Mossby (M), 

Pia Frisk Ragnar (M), Johanna Johansson (SD), Christopher Münch (SD), 

Sonja Eriksson (SD) och Zarah Meyner (-) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Christopher Münch (SD) med fleras yrkande.                  

Bakgrund 

Johanna Johansson (SD) och Christoffer Münch (SD) har väckt en motion 

om att avsluta Falköpings kommuns medlemskap i Cittaslow. Av motionen 

framgår följande.  

”Gå ur Cittaslow 

Falköpings kommun har mycket att vara stolta över, För att bara nämna 

några saker så har vi våra berg, Åsle Tå, Ållebergs ryttare, Ekehagens 

forntidsby, Alphems arboretum, Ekornavallen, Trandansen vid 

Hornborgasjön, vacker natur och enastående bra lokalproducerade varor. 

Vi behöver inget ”köpt koncept” för att marknadsföra Falköping. 

Visa nu att vi är stolta Falköpingsbor och vill satsa på det unika med just 

Falköping! 

Det är nu dags att lämna snigeln. Gör vi detta kan vi också spara lite av 

kommunens skattemedel, vilket är positivt! 

Med hänvisning till ovanstående yrkar sverigedemokraterna att:  

 Falköpings kommun avslutar sitt medlemskap i Cittaslow” 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 5, att remittera 

motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 

den 7 februari 2018, § 48, att motionen ska behandlas av kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 23 maj 2018.  
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Förvaltningens bedömning 

Falköpings kommun är medlem i Cittaslow-nätverket sedan 2008. 

Grundtanken bakom Cittaslow stämmer väl överens med Falköpings vision 

om ”Det goda livet”. Cittaslow-nätverket syftar till att skapa förutsättningar 

för mindre kommuner att bibehålla och utveckla livskvalitén för dess 

invånare. Nätverket i sig är en möjlighet att dela erfarenheter, idéer med 

mera, med andra kommuner med liknande förutsättningar och utmaningar. 

Det handlar om att dra fördelar av kommunens storlek och enkelhet för att 

åstadkomma såväl social som miljömässig hållbarhet, utifrån våra lokala 

förutsättningar. 

Cittaslow har fyllt fler funktioner under åren. Det har dels handlat om 

marknadsföring, men framför allt blivit ett verktyg för kommunen i dess 

styrning och ledning för hållbar utveckling då den har vävt in Cittaslows 

filosofi och kriterier i kommunens ledningssystem. Detta har kommunen 

fortfarande nytta av.  

När kommunen framöver börjar se över varumärke och annat blir det 

naturligt att även fundera på om Cittaslow-konceptet är relevant i framtiden. 

I dagsläget, med tanke på att kostnaden för medlemskap är cirka 25 000 

kronor per år, bedömer förvaltningen att det fortfarande är motiverat att vara 

medlem. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

avslå motionen om att avsluta Falköpings kommuns medlemskap i 

Cittaslow.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 23 april 2018, har utarbetats av chefen för 

hållbar kommunikation Edvin Ekholm. Kommunstyrelsen har behandlat 

ärendet under § 108/2018. Kommunstyrelsen föreslog att 

kommunfullmäktige skulle besluta följande.  

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att 

avsluta Falköpings kommuns medlemskap i Cittaslow.            

Yrkanden 

Christopher Münch (SD), Johanna Johansson (SD) och Lena Sjödahl (M) 

yrkar bifall till motionen.  

Dan Gabrielsson (S), Karola Svensson (C), Inger Lilja (V) och Anna-Brita 

Fransson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag till 

motionen.   

Yttranden 

Wanja Wallemyr yttrar sig.        
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Beslutsgång 

Ordförande ställer förslag på kommunstyrelsen förslag och på Christopher 

Münch (SD) med fleras yrkande om bifall till motionen och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att avslå 

motionen.    

Omröstning begärs.  

Följande beslutsordning godkänns. "Den som vill bifalla kommunstyrelsens 

förslag om att avslå motionen röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar 

nej."  

Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 12 nej-röster. Se omröstningslistan 

nedan. Kommunfullmäktige har alltså beslutat enligt kommunstyrelsens 

förslag om att avslå motionen.   

Omröstningslista § 100 

 Ledamöter Ja Nej Avstår 

KD Allan Bjärkhed X   

M 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 Ingvor Arnoldsson X   

M Roger Sjödahl  X  

S Niclas Hillestrand X   

KD Dan Hovskär X   

KD Britt-Louise Thoresen X   

S Marie Post X   

MP Åsa Lidén X   

MP Roland Wanner X   
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forts. omröstningslista § 100 

 Ledamöter Ja Nej Avstår 

S Pal Siedler X   

C Wanja Wallemyr X   

M Anders Winlöf  X  

C Eva Dahlgren X   

S Roger Lundberg X   

V Erik Kyrkander X   

S Alex Bergström  X   

M Johan Eriksson  X  

- Zarah Meyner  X  

V Inger Lilja X   

S Inga-Lill Bergsten X   

S Lars Theng X   

L Dag Högrell X   

M Kent Mossby  X  

SD Christopher Munch  X  

SD Sonja Eriksson  X  

S Kovan Akrawi X   

S Henric Hagberg X   

KD Lars-Göran Andersson X   

C Ingrid Martens X   

M Pia Frisk Ragnar  X  

L Anna-Brita Fransson  X   

C Göte Andersson X   

S Lisbeth Ek X   

S Fredy Neüman X   

S Ordförande Patrik Björck X   

 Summa 33 12  

  

Paragrafen skickas till  
Johanna Johansson (SD)  Christopher Münch (SD)            
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§ 101 Dnr 2018/00206 042 

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige godkänner Falköpings kommuns delårsrapport per 

april 2018.  

Bakgrund 

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en 

uppföljning av kommunens resultat mot budget görs var fjärde månad – den 

30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna för augusti 

och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. 

I de uppföljningarna görs dessutom en avstämning mot uppsatta mål. 

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2018 visar ett resultat på 44,7 

miljoner kronor. Då denna uppföljning inte är ett bokslut har inga 

periodiseringar för intäkter och kostnader som ligger utanför perioden 

bokförts. Istället ska fokus läggas på de helårsprognoser som nämnder och 

övriga lämnat. Helårsprognosen visar ett resultat på 13,4 miljoner kronor, då 

är det prognosticerat att kommunstyrelsens post för oförutsett på 12 miljoner 

kronor inte utnyttjas.  

Nämnderna prognoserar ett överskott på 13,5 miljoner kronor jämfört med 

budget. De största budgetavvikelserna finns i socialnämnden som visar ett 

överskott inom äldreomsorg och funktionsnedsättning på 27,8 miljoner 

kronor samtidigt som individ- och familjeomsorgen visar på ett underskott 

på 15,9 miljoner kronor. Avvikelserna beskrivs närmare i 

driftsredovisningen och i delårsrapporten för socialnämnden.  

De centrala posterna visar ett överskott på 3,5 miljoner kronor som är 

kopplat till att semesterlöneskulden inte beräknas öka. 

De taxefinansierade verksamheterna prognoserar ett överskott på 0,3 

miljoner kronor jämfört med budget.  

Finansiella poster visar en lägre prognos än budgeterat med 17,1 miljoner 

kronor. Huvuddelen beror på att skatter och generalla statsbidrag förväntas 

bli lägre än vad som budgeterats. Detta beror på två faktorer, dels att 

Falköpings kommun inte haft så stor befolkningsökning som SKL räknade 

med i sina prognoser i höstas som låg till grund för budgeten och dels att 

statsbidragen baserat på flyktingvariabler sänkts för kommunen.    

Falköpings kommuns investeringar prognoseras till 390 miljoner kronor för 

år 2018, vilket är 42 miljoner kronor mindre än budget på 432 miljoner 

kronor. Detta är inte inkluderat ombudgeteringar från år 2017 vilket i 
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skrivande stund ännu inte är beslutat av kommunfullmäktige. Aktiverade 

investeringar per april uppgår till 68 miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 

Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning är delårsrapporten per 

april 2018 i huvudsak upprättad enligt gällande riktlinjer för verksamhet och 

ekonomistyrning. De delar som kan förtydligas och behöver förbättras är 

nämndernas förslag till åtgärder vid budgetavvikelser.   

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2018.  

Det skall dock noteras att enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning skall resultatet över tid uppgå till 2 % av skatter och generella 

statsbidrag, cirka 40 miljoner kronor, för 2018. Detta kommer enligt 

prognosen inte att uppfyllas under 2018.  Målet skall dock ses över tid, vilket 

avser en tioårsperiod. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per 

april 2018. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 maj 2018, har utarbetats av ekonomichef 

Magnus Fleischer. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under  

§ 110/2018.              

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen skickas till  
Katarina Andersson, kommundirektör 

Magnus Fleischer, ekonomichef            
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§ 102 Dnr 2018/00195 001 

Politisk organisation mandatperioden 2019–2022 samt 
bestämmelser för ekonomiska ersättningar för 
förtroendevalda i Falköpings kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige fastställer den politiska organisationen under 

mandatperioden 2019–2022 enligt upprättat förslag, vilket innebär en 

oförändrad nämndorganisation och ett oförändrat antal ledamöter och 

ersättare i nämnder. 

2 Kommunfullmäktige beslutar att från och med mandatperioden  

2019–2022 inrätta ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor under 

kommunstyrelsen. Bestämmelsen ska införas i kommunstyrelsens 

reglemente. 

3 Utskottet ska ta över folkhälsorådets, brottsförebyggande rådets och 

mångfaldsutskottets ansvarsområden, vilka föreslås avvecklas från och 

med mandatperiodskiftet. 

4 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att anta en 

instruktion för utskottet och att utse ledamöter och ersättare till utskottet. 

5 Kommunfullmäktige anser att demokratiberedningens arbete är slutfört 

och att beredningen inte blir permanent. 

6 Ansvarsområdet ”utvecklingen av den kommunala demokratin” delegeras 

till kommunstyrelsen, vilket införs i kommunstyrelsens reglemente. 

7 Kommunfullmäktige beslutar att inför valet 2022 införa ett 

förtroendemannaråd eller motsvarande med uppdrag att se över 

arvodesbestämmelserna.  

8 Kommunfullmäktige fastställer den framtagna utbildningsplanen för 

förtroendevalda för mandatperioden 2019–2022 och att medel för 

insatserna tas med i budgetarbetet för år 2019.  

9 Kommunfullmäktige antar revideringen av ”Bestämmelser för 

ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Falköpings kommun”, 

kommunal författningssamling, att gälla från och med den 1 januari 2019. 

Sammanträdesarvode utgår i samband till verksamhetsbesök och 

partigruppsmöten för politiker som har uppdrag i Falköpings kommun.        

10 Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder att se över sina 

reglementen och återkomma till fullmäktige med förslag på ändringar, 

samt att uppdatera sina delegationsordningar, exempelvis med anledning 

av organisationsförändringar och nya arvodesbestämmelser. 
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11 Kommunfullmäktige påminner alla nämnder att arbeta aktivt med 

demokratifrågor såsom medborgardialog och medborgarinflytande och att 

införliva arbetet i det ordinarie planerings- och uppföljningsarbetet. 

12 Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att sammankalla en politisk referensgrupp för möjliggörandet att 

lämna synpunkter i utveckling och arbete med stödsystem/IT-tjänster.      

Reservation 

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

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

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

Sjödahls (M) yrkande.  

Johanna Johansson (SD), Christopher Münch (SD) och Sonja Eriksson (SD) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Johanna Johanssons (SD) yrkande.  

Åsa Lidén (MP), Roland Wanner (MP), Inger Lilja (V) och Erik Kyrkander 

(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Wanners (MP) 

yrkanden.  

Dag Högrell (L) och Anna-Brita Fransson (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Anna-Brita Franssons (L) yrkande.                

Bakgrund 

Demokratiberedningens uppdrag  

Demokratiberedningen har vid sitt sammanträde den 20 april 2018 lämnat ett 

förslag till kommunfullmäktige om den politiska organisationen inför 

nästkommande mandatperiod samt förslag om reviderade 

arvodesbestämmelser. 

Den 26 oktober 2015, § 123, tillsatte kommunfullmäktige en 

demokratiberedning. Beredningens uppdrag har varit att arbeta för stärkt 

demokrati och en utvecklad förtroendemannaorganisation och beredningen 

har därmed tagit över tidigare förtroendemannagruppens uppgifter. 

Uppdragen har varit följande. 

 Utveckla och införa kommungemensamma arbetsformer för 

medborgardialog 

 Ansvara för kommungemensam kompetensutveckling för 

förtroendevalda 

 Utreda och införa system för uppföljning av kommunens 

demokratiarbete 

 Utreda förutsättningarna för utvecklad e-demokrati 

 Ansvara för uppföljning och utredning av den politiska 

organisationen (motsvarande förtroendemannautredning) inför 

mandatperioden år 2018–2022 

 Utreda frågan om allmänhetens frågestund 
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 Beredningen ska särskilt beakta ojämlika förutsättningar för 

medverkan i demokratiska processer 

Fullmäktige beslutade att beredningens roll och funktion ska följas upp inför 

mandatperiodskiftet år 2018.  

Demokratiberedningens arbete  

Under sitt arbete har demokratiberedningen bland annat lagt förslag till 

kommunfullmäktige om en policy för medborgardialog, förslag om 

avskaffande av allmänhetens frågestund, förslag om införande av e-förslag, 

samt införande av kvalitativa indikatorer gällande uppföljning av 

demokratin. Demokratiberedningen har även tagit fram förslag på en 

utbildningsplan för förtroendevalda för nästkommande mandatperiod.  

Beredningen har genomfört två enkätundersökningar till förtroendevalda. En 

enkät rörde frågor om utbildningsinsatser och en rörde frågor om den 

politiska organisationen som antalet nämnder, gränsdragningsfrågor mellan 

nämnder, antalet ledamöter och ersättare, med mera. 

Förslag på politisk organisation 

Resultatet av enkätundersökningen om frågor rörande den politiska 

organisationen visar i generella drag att förtroendevalda är nöjda med hur 

den politiska organisationen ser ut idag. Demokratiberedningen har inte 

föreslagit någon förändring avseende nämndsorganisationen och inte heller 

av antalet ledamöter och ersättare i nämnder. En rekommendation till 

nämnderna är att se över lämplig tidpunkt för sammanträdena då det 

framkom en del förslag om att pröva andra mötestider.  

Det har framkommit synpunkter på de förtroendevaldas involvering när det 

gäller stödsystem. Då dessa har påverkan på de förtroendevaldas arbete finns 

det en direkt koppling till villkoren för utövandet av den lokala demokratin. 

Av den anledningen har demokratiberedningen diskuterat vikten av att 

involvera förtroendevalda som en användargrupp/referensgrupp i 

diskussioner om utveckling av inom området aktuella system och e-tjänster.  

Nämndorganisation  

Demokratiberedningen har lämnat förslaget att kommunfullmäktige 

fastställer nämndsorganisationen för mandatperioden 2019–2022 enligt 

upprättat förslag. 

Organ Ledamöter Ersättare Kommentar 

Kommunfullmäktige 51 27 Oförändrat antal 

Kommunstyrelsen 13 13 Oförändrat antal 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

13 13 Oförändrat antal 

Byggnadsnämnden 11 11 Oförändrat antal 

Kompetens- och 

arbetslivsnämnden 

11 11 Oförändrat antal 
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Kultur- och 

fritidsnämnden 

11 11 Oförändrat antal 

Nämnden för 

samhällsskydd 

mellersta Skaraborg  

12 12 Oförändrat antal  

Revisionen 7  Oförändrat  

Socialnämnden 13 13 Oförändrat antal 

Tekniska nämnden 11 11 Oförändrat antal 

Valberedningen 13 13 Oförändrat antal 

Valnämnden  7 7 Oförändrat antal 

Överförmyndare 1 1 Oförändrat antal 

Sociala hållbarhetsfrågor 

Efter en utredning genomförd av kommunledningsförvaltningen på uppdrag 

av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen lämnat ett förslag på 

inrättande av ett utskott under kommunstyrelsen för sociala 

hållbarhetsfrågor. I dag finns råd och andra politiska styrgrupper under 

kommunstyrelsen som tillsammans fångar en delmängd av sociala 

hållbarhetsfrågor utan direkt inbördes samband.  Mot bakgrund av detta 

föreslås kommunstyrelsen inrätta ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor. 

Utskottets arbete ska ha ett hela-kommunen-perspektiv och bidra till 

utvecklingen av ett socialt hållbart samhälle och skapa en mer sammanhållen 

politisk hantering och styrning av den sociala hållbarhetsdimensionen 

Utskottet ska ansvara för de frågor som tidigare har hanterats av 

folkhälsorådet, brottsförebyggande rådet och mångfaldsutskottet, vilka 

föreslås avvecklas. Det innebär att dessa frågor lyfts fram i ett nytt organ 

med tydligt mandat. Utskottet föreslås också ta över ansvaret för att utveckla 

den kommunala demokratin och på så sätt även en del av 

demokratiberedningens uppdrag. I och med tillsättandet av en 

demokratiberedning drogs den tidigare delegationen till kommunstyrelsen 

tillbaka gällande utvecklingen av den kommunala demokratin.  

Om demokratiberedningens ansvarsområden lyfts över i det nya utskottet 

föreslås kommunfullmäktige se demokratiberedningens arbete som slutfört, 

och att beredningen därmed inte permanentas. I och med det föreslås att 

kommunfullmäktige delegerar ansvarsområdet ”utvecklingen av den 

kommunala demokratin” till kommunstyrelsen. Det möjliggör att det 

föreslagna nya utskottet för sociala hållbarhetsfrågor kan arbeta med 

området. 

Utbildningsplan för förtroendevalda  

I sitt arbete genomförde demokratiberedningen en enkät till förtroendevalda 

om vilka utbildningsinsatser man ser ett behov av, vad som kan genomföras 

från centralt håll, det vill säga i kommunstyrelsens eller fullmäktiges regi, 

vad som bör genomföras av nämnderna, samt vilka områden som 
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partigrupperna ansvarar för. Det förslag på kompetensutvecklingsprogram 

som demokratiberedningen tagit fram omfattar alla förtroendevalda, det vill 

säga fullmäktige- och nämndsledamöter (samt ersättare), revisionen och 

förtroendevalda i bolag. Grundprogrammet innebär ett minimum av 

fortbildningsinsatser för förtroendevalda. Löpande under mandatperioden 

förekommer utöver detta programinsatser som genomförs inom nämndernas 

regi, som studiebesök, med mera. Det är viktigt att medel avsätts i 

kommande budget för utbildningsinsatserna varför ett medskick görs till 

kommunfullmäktige inför budgetarbetet för år 2019 och framåt. 

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar för förtroendevalda 

Förvaltningen har från demokratiberedning fått i uppgift att undersöka fyra 

områden inför revideringen. De fyra områdena är arvoden för annat än 

sammanträden, att förenkla för företagare att lämna intyg på förlorad 

arbetsinkomst, nivån för ordförandearvoden, samt strukturen för 

sammanträdesarvoden.  

De huvudsakliga förändringar i reglementet som föreslås är först att 

strukturen för sammanträdesarvoden förändras. Nuvarande reglemente 

bestämmer att olika sammanträden ska räknas samman, och den 

sammanlagda tiden avgör om sammanträdet ska berättiga till halvdagsarvode 

eller heldagsarvode. Gränsen för arvoden är att sammanträden med 

sammanlagd tid under fyra timmar berättigar till halvdagsarvode medan 

sammanträden över fyra timmar berättigar till heldagsarvode. Detta har 

skapat en orättvisa där förtroendevalda inte nödvändigtvis får samma arvode 

för samma sammanträde. Den reviderade bestämmelsen föreslår att 

sammanträdesarvodet ska vara oberoende av andra sammanträden. 

Sammanträdesarvodet föreslås ha två nivåer; ett sammanträdesarvode för 

sammanträden under fyra timmar och ett sammanträdesarvode för 

sammanträden över 4 timmar. 

Förslaget föreslår också att sammanträdesarvode ska kunna utgå för annat än 

just sammanträden. Förslaget är att nämnden ges möjlighet att besluta att 

arvode ska utgå för till exempel studiedagar, besök, med mera. 

Beslutanderätten kan delegeras till ordförande eller presidiet.  

Revideringen av bestämmelsen inkluderar också ett förslag om att tillåta 

förtroendevalda som driver enskild firma eller handelsbolag att lämna intyg 

om förlorad arbetsinkomst genom slutskattebesked från Skatteverket. 

Förslaget beskriver att slutskattebesked enbart kan användas av 

förtroendevalda som ansöker om förlorad arbetsinkomst baserad på 

inkomsten från den enskilda firman eller handelsbolaget. Detta för att 

ersättningen för förlorad inkomst för den förtroendevalda inte ska inkludera 

inkomst baserad på inkomst från bland annat arvodering från Falköpings 

kommun.  
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I arvodesbestämmelserna fram går att ”Sammanträdesarvode för föreningar 

och stiftelser betalas ut efter att det ansökta sammanträdets protokoll har 

inkommit till kommunen”. Demokratiberedningen har gett 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hanteringen av protokoll 

i aktuella föreningar och stiftelser.       

Uppdateringar av reglementen och delegationsordningar 

Under år 2018 träder flera nya lagar i kraft som har betydelse för 

kommunens verksamheter – nya kommunallagen från 1 januari, 

dataskyddsförordningen från 25 maj, och ny förvaltningslag från 1 juli. Mot 

bakgrund av dessa förändringar uppmanar demokratiberedningen alla 

nämnder att se över sina reglementen och återkomma till fullmäktige med 

förslag på ändringar. Även delegationsordningarna bör ses över och 

uppdateras. Revideringar kan även komma att behöva göras i andra 

styrdokument på olika nivåer.  

Demokrati- och inflytandefrågor 

Kommunfullmäktige har efter förslag från demokratiberedningen antagit en 

policy för medborgardialog. Det framgår bland annat att nämndernas 

genomförda medborgardialogaktiviteter ska utvärderas, följas upp och 

rapporteras till komunfullmäktige. Demokratiberedningen uppmanar därför 

alla nämnder att arbeta aktivt med demokratifrågor såsom medborgardialog 

och medborgarinflytande och att införliva arbetet i det ordinarie planerings- 

och uppföljningsarbetet. 

Remissen 

Demokratiberedningens remiss har varit utsänd till nämnder och 

partigrupper. De formella remissinstanserna nämnderna har avstått att svara 

på remissen. Av partigrupperna har yttranden inkommit från majoriteten i ett 

gemensamt yttrande samt från Liberalerna, Moderaterna, och 

Sverigedemokraterna.  

Efter genomgång och sammanställning av inkomna remissvar har 

demokratiberedningen reviderat beslutsunderlaget samt sänt det för 

antagande i kommunfullmäktige. Efter hörande av remissinstanserna har 

demokratiberedningen exempelvis föreslagit inrättande av ett utskott för 

social hållbarhet under kommunstyrelsen från och med nästa mandatperiod. 

Demokratiberedningen lämnade tidigare bestämmelserna om arvodesnivåer 

för ordförande i nämnden och fullmäktige till remissinstanserna. Dessa 

uppgifter har nu kompletterats. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta demokratiberedningens förslag om politisk 

organisation för mandatperioden 2019–2022. 
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 30 april 2018, har utarbetats av kanslichef 

Linda Karelid. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 111/2018. 

Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande.  

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den politiska 

organisationen under mandatperioden 2019–2022 enligt upprättat förslag, 

vilket innebär en oförändrad nämndorganisation och ett oförändrat antal 

ledamöter och ersättare i nämnder. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 

mandatperioden 2019–2022 inrätta ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor 

under kommunstyrelsen. Bestämmelsen ska införas i kommunstyrelsens 

reglemente. 

3 Utskottet ska ta över folkhälsorådets, brottsförebyggande rådets och 

mångfaldsutskottets ansvarsområden, vilka föreslås avvecklas från och 

med mandatperiodskiftet. 

4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att anta en instruktion för utskottet och att utse ledamöter och 

ersättare till utskottet. 

5 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse 

demokratiberedningens arbete slutfört och att beredningen inte blir 

permanent. 

6 Kommunstyrelsen föreslår att ansvarsområdet ”utvecklingen av den 

kommunala demokratin” delegeras till kommunstyrelsen, vilket införs i 

kommunstyrelsens reglemente. 

7 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inför valet 2022 införa 

ett förtroendemannaråd eller motsvarande med uppdrag att se över 

arvodesbestämmelserna.  

8 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa den framtagna 

utbildningsplanen för förtroendevalda för mandatperioden 2019–2022 och 

att medel för insatserna tas med i budgetarbetet för år 2019.  

9 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta revideringen av 

”Bestämmelser för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i 

Falköpings kommun”, kommunal författningssamling, att gälla från och 

med den 1 januari 2019. Sammanträdesarvode utgår i samband till 

verksamhetsbesök och partigruppsmöten för politiker som har uppdrag i 

Falköpings kommun.        

10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppmana samtliga 

nämnder att se över sina reglementen och återkomma till fullmäktige med 

förslag på ändringar, samt att uppdatera sina delegationsordningar, 

exempelvis med anledning av organisationsförändringar och nya 

arvodesbestämmelser. 

11 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige påminner alla 

nämnder att arbeta aktivt med demokratifrågor såsom medborgardialog 

och medborgarinflytande och att införliva arbetet i det ordinarie 

planerings- och uppföljningsarbetet. 
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12 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att sammankalla en politisk 

referensgrupp för möjliggörandet att lämna synpunkter i utveckling och 

arbete med stödsystem/IT-tjänster.           

Yrkanden 

Eva Dahlgren (C), Freddy Neuman (S), Lars-Göran Andersson (KD), Dan 

Gabrielsson (S) och Karola Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

Lena Sjödahl (M) yrkar på följande.  

"Moderaterna yrkar avslag på punkterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 med 

ändringsyrkande på punkterna 1, 2, 3, 4, 5, 7 och 9, samt bifall på punkterna 

8, 10, 11 och 12. 

1 Ändringsyrkande:  

Moderaterna yrkar att antalet ersättare i alla nämnder under mandatperioden 

2019-2022 ska minskas och beräknas enligt samma fördelning som i 

Kommunfullmäktige. 

2 Ändringsyrkande: 

Moderaterna yrkar att man från och med mandatperioden 2019–2022 inrättar 

en beredning för sociala hållbarhetsfrågor under kommunfullmäktige. 

3 Ändringsyrkande: 

Beredningen ska ta över folkhälsorådets, brottsförebyggande rådets och 

mångfaldsutskottets ansvarsområden, vilka föreslås avvecklas från och med 

mandatperiodskiftet.  

4 Ändringsyrkande: 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att anta en instruktion 

för den föreslagna beredningen och att utse ledamöter och ersättare för till 

densamma.  

5 Ändringsyrkande: 

Moderaterna föreslår att demokratiberedningens arbete i nuvarande 

utformning fortgår under mandatperioden 2019–2022. 

6 Avslag 

Kommunstyrelsen föreslår att ansvarsområdet "utvecklingen av den 

kommunala demokratin" delegeras till kommunstyrelsen, vilket införs i 

kommunstyrelsens reglemente.  

7 Ändringsyrkande: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inför valet 2022 ge 

uppdraget att se över arvodesbestämmelserna till föreslagna 

Demokratiberedning.  

9 Ändringsyrkande: 

Moderaterna yrkar på att samtliga arvoden ska beräknas utifrån gällande 

arvoden för riksdagsledamöter. Vi yrkar vidare på att förtroendevaldas 

arvoden inte ska höjas utan behållas på dagens nivå." 

Pema Malmgren (M) yrkar bifall till Lena Sjödahls (M) yrkanden.  
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Johanna Johansson (SD) yrkar bifall till Lena Sjödahls (M) första 

ändringsyrkande.  

Roland Wanner (MP) yrkar på följande.  

"Arvoden för mandatperioden fryses (2019–2022)", och i övrigt bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Roland Wanner (MP) yrkar på följande.  

"Det görs ett förtydligande vad gäller tjänstepension" 

Inger Lilja (V) yrkar bifall till Roland Wanners (MP) första yrkande och i 

övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Johanna Johansson (SD) yrkar på följande ändringar.  

"1. Socialnämnden är för stor och ska delas i 2 nämnder. En omsorgsnämnd 

och en socialnämnd. 

9. Kommunfullmäktige ska tillsätta en utredningsgrupp som gör en ordentlig 

översyn vilka arvoden som ska sänkas som kommunen betalar ut till sina 

förtroendevalda. Denna grupp skall se till hur mycket tid uppdraget tar samt 

vad som krävs i prestation av den som innehar uppdraget." 

Anna-Brita Fransson (L) yrkar på följande ändring. 

"Liberalerna yrkar att utskottet för sociala hållbarhetsfrågor ska ligga under 

kommunfullmäktige istället för kommunstyrelsen. Det ger mer demokrati 

och urvalet av ledamöter blir större. Dessa frågor behöver diskuteras i ett 

större forum än kommunstyrelsen.", och i övrigt bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Beslutsgång 

Ordförande ställer först förslag på kommunstyrelsens förslag, Lena Sjödahls 

(M) med fleras yrkanden och Johanna Johanssons (SD) yrkanden och finner 

att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordförande ställer sedan förslag på bifall respektive avslag på Roland 

Wanners (MP) första yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat 

avslå det.  

Ordförande ställer sedan förslag på bifall respektive avslag på Anna-Brita 

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

Ordförande ställer sist förslag på bifall respektive avslag på Roland Wanners 

(MP) andra yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå det.           

  

 
Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder 

Samtliga partigrupper 

Löneenheten 

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 103 Dnr 2018/00178 600 

Anmälan av budgetavvikelse på grund av fler 
förskoleklasser samt begäran om utökning av budget 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige avslår begäran att tilldela 3 miljoner kronor i 

tilläggsanslag för år 2018. Äskandet om utökad ram föreslår läggas in i 

budgetberedning för år 2019.  

Reservation 

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

Sjödahl (M), Anders Winlöf (M), Johan Eriksson (M), Kent Mossby (M), 

Pia Frisk Ragnar (M), Johanna Johansson (SD), Christopher Münch (SD), 

Sonja Eriksson (SD), Zarah Meyner (-), Inger Lilja (V), Erik Kyrkander (V), 

Dag Högrell (L) och Anna-Brita Fransson (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Lena Sjödahls (M) yrkande.            

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 10 april 2018, § 24, att ge 

tekniska nämnden i uppdrag att upphandla moduler innehållande 8 klassrum 

för placering vid Kyrkerörsskolan. Vidare har nämnden begärt utökad ram 

med 3 miljoner kronor på grund av volymökning för tillskapande av två nya 

förskoleklasser inklusive fritidshem. Den första delen som berör moduler har 

skapats ett särskilt ärende med en egen beslutsprocess.  

Begäran om 3 miljoner kronor skall ses som ramjusterande, det vill säga från 

år 2018 och framåt. Det är inte en tillfällig begäran om tilläggsanslag för 

2018.  

Enligt av kommunfullmäktige antagen policy för verksamhet- och 

ekonomistyrning är det kommunfullmäktige som beslutar om anslag för 

nämnderna. Kommunens finansiella mål är 2 % av skatter och generalla 

statsbidrag, för 2018, cirka 39 miljoner kronor. Beslutad budget för 2018 

uppgår till 25,3 miljoner kronor, det vill säga klart under det finansiella 

målet. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att inte medge begäran för år 2018 då den 

beslutade budgeten för 2018 redan understiger kommunens finansiella mål. 

Det finns inte utrymma för denna finansiering år 2018 utan begäran om 

ramjustering läggs in i budgetberedningen för 2019.  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att notera budgetavvikelsen i barn- 

och utbildningsnämnden och att kommunstyrelsen föreslår 
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kommunfullmäktige att avslå begäran om tilläggsanslag på 3 miljoner 

kronor.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 maj 2018, har utarbetats av ekonomichef 

Magnus Fleischer. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 

112/2018. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta 

följande.   

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå begäran att 

tilldela 3 miljoner kronor i tilläggsanslag för år 2018. Äskandet om 

utökad ram föreslår läggas in i budgetberedning för år 2019.              

Yrkanden 

Dan Gabrielsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Lena Sjödahl (M) yrkar på följande ändringar. 

"Moderaterna föreslår: 

1 Kommunfullmäktige beviljar Barn- och utbildningsnämnden 3 miljoner kr 

i tilläggsanslag för innevarande år 2018."     

Christopher Münch (SD), Erik Kyrkander (V) och Anna-Brita Fransson (L) 

yrkar bifall till Lena Sjödahls (M) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslag på kommunstyrelsens förslag och på Lena 

Sjödahls (M) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat 

enligt kommunstyrelsens förslag.     

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden            
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§ 104 Dnr 2018/00194 805 

Flytt av föreningsbidrag från socialnämnden till kultur- 
och fritidsnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige överför budgeten för föreningsbidrag från 

socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden uppgående till  

90 000 kronor.  

Bakgrund 

Flerårsplanen 2018–2020, antagen av kommunfullmäktige den 30 oktober 

2017, § 118, fastställer att föreningsbidrag som socialnämnden ansvarar för 

ska flyttas till kultur- och fritidsnämnden.  

Socialnämnden beslutade den 25 april 2018, § 40, att initiera flytten av 

bidrag genom att till kommunstyrelsen föreslå följande.  

1  Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att föreningsbidrag 

till anhörig-, patient-, frivillig-, samt pensionärsföreningar flyttas till 

kultur och fritidsnämnden.  

2  Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att ändra riktlinjer för 

föreningsbidrag, Dnr. 2017/525  

3  Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att flytta budgeten, 

uppgående till 90.000 kr för ändamålet till kultur- och fritidsnämnden.  

Nuvarande riktlinjer för föreningsbidrag behöver revideras för att reflektera 

flytten av föreningsbidrag. Ett förslag till revidering av riktlinjerna har 

utarbetats som innebär att kultur- och fritidsnämnden betalar ut 

medlemsbidrag till anhörig-, patient-, frivillig- och pensionärsföreningar. 

Under beredningen av ärendet på kommunledningsförvaltningen har kontakt 

tagits med kultur- och fritidsförvaltningen med ett önskemål om yttrande 

från nämnden. Det är ur beredningssynpunkt viktigt att både den 

överlämnande och den mottagande nämnden, det vill säga att de nämnder 

som är berörda av ärendet, ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har avstått från att yttra sig i ärendet och 

hänvisar till att ett beslut om överflyttning av föreningsbidrag redan är fattat. 

Det flytten av bidragen kan göras utan att ändringar i nämndernas 

reglementen behöver göras.  

Finansiering 

Föreningsbidragen till anhörig-, patient-, frivillig- och pensionärsföreningar 

uppgår till 80 000 kronor. Därutöver föreslår socialnämnden att 10 000 

kronor för administrativt arbete flyttas från socialnämnden till kultur- och 

fritidsnämnden.  
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Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att flytten av föreningsbidrag från socialnämnden till 

kultur- och fritidsnämnden är ett verkställande av flerårsplanen och föreslår 

därför kommunstyrelsen att genomföra flytten. Förvaltningen föreslår 

kommunstyrelsen att anta revideringen av riktlinjerna för föreningsbidrag, 

och föreslår kommunfullmäktige att flytta nödvändiga medel till kultur- och 

fritidsnämnden.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 maj 2018, har utarbetats av 

kommunsekreterare Per Larsson. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 

under § 113/2018.                           

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen            
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§ 105 Dnr 2018/00229 299 

Lokaler för samlokalisering av arbetsmarknadsenheten 
och socialförvaltningens försörjningsstöd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsanslag till tekniska nämnden för 

år 2018 med 317 000 kronor för förhyrning av lokaler på Collegium Park. 

Medel tas från kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2018. 

2 För år 2019 och framåt sker finansieringen genom omfördelning och 

läggs in i ordinarie budgetprocess för beslut i kommunfullmäktige.        

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 14 maj 2018, § 62, att översända ärende 

om lokaler för samlokalisering av arbetsmarknadsenheten och 

socialförvaltningens försörjningsstöd till kommunstyrelsen. Underlaget från 

tekniska nämnden beskriver att kompetens- och arbetslivsförvaltningen är i 

behov av lokaler för samlokalisering med socialförvaltingen. På längre sikt 

finns möjligheter med lokaler i kommunens egna fastigheter, men då 

verksamheten föreslås påbörjas under år 2018/2019 föreslås extern 

förhyrning av lokaler på Collegium Park. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

anser att kostnaden för extern förhyrning av lokaler är rimlig, samt att de av 

verksamhetsmässiga så väl som de ekonomiska föredelarna är stora om 

verksamheten på skikt kan beredas plats i kommunägd lokal.  

Hyra av lokaler i Collegium Park är cirka 950 000 kronor per år. För 

perioden 1 september till 31 december 2018 beräknas hyran vara cirka 317 

000 kronor.  

Finansiering 

För 2018 föreslås att finansieringen sker i första hand genom tilläggsanslag 

till tekniska nämnden, beslutad av kommunfullmäktige. I andra hand sker 

finansiering genom att medel tas från kommunstyrelsen oförutsedda. 

För 2019 och framåt läggs finansieringen in i ordinarie budgetprocess.   

Förvaltningens bedömning 

Enligt kommunfullmäktiges antagna styrdokument ”Policy för 

lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar” framgår det under punkt 5.5 att 

nämnden, om den inte kan hålla beslutad budgetram, ska begära av 

kommunfullmäktige att budgetramen skall omprioriteras. Detta innebär att 

kommunfullmäktige skall pröva att sänka övrigas nämnders ramar eller att 

sänka beslutat resultat för kommunen. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29 (49) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-25 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

För 2018 har kommunfullmäktige beslutat att tilldela kommunstyrelsen 12 

miljoner kronor för oförutsedda händelser. Dessa medel skall enligt 

förvaltningens bedömning användas i andra hand om ärendet är av brådskade 

karaktär. I denna fråga rekommenderas att frågan hänskjuts till fullmäktige 

enligt ordinarie process och ”Policy för lokalförsörjning och 

byggnadsinvesteringar”.      

Förvaltningens bedömning är att det är svårt under löpande budgetår att 

sänka någon nämnds ram. Därför föreslår förvaltningen att 

kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker för år 2018 genom att 

medel tas från ”Eget kapital”, det vill säga från resultatet för år 2018. För år 

2019 och framåt förslår förvaltningen att finansieringen sker genom 

omfördelning och läggs in i ordinarie budgetprocess för beslut i 

kommunfullmäktige.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 28 maj 2018, har utarbetats av ekonomichef 

Magnus Fleischer. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 

114/2018. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta 

följande.   

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

tilläggsanslag till tekniska nämnden för år 2018 med 317 000 kronor för 

förhyrning av lokaler på Collegium Park. Medel tas från 

kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2018. 

2 För år 2019 och framåt förslås att finansieringen sker genom 

omfördelning och läggs in i ordinarie budgetprocess för beslut i 

kommunfullmäktige.            

Yrkanden 

Hans Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen skickas till  
Tekniska nämnden 

Ekonomiavdelningen            
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§ 106 Dnr 2018/00082 101 

Upphävande av inaktuella styrdokument 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige upphäver följande styrdokument. 

Policy för fördelning av IT-kostnader (2005) 

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom 

Falköpings kommun (2011) 

Informationspolicy (2000) 

Kommunikations och IT strategi (1999) 

Etisk policy (1998) 

Internationell policy (2002) 

Integrationspolicy (2003) 

Strategi för hållbar utveckling (2008) 

Policy för drogförebyggande arbete (2005) 

Vindkraftspolicy (2004)   

Kvalitetspolicy för Falköpings kommun (2001) 

Policy vid förhyrning av lokaler (2002) 

Säkerhetspolicy för Falköpings kommun (2003) 

Handlingsprogram för barnkonventionen i Falköpings kommun (1999) 

2 Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen och kultur- och 

fritidsnämnden att följande styrdokument revideras.  

 Policy för ledar- och medarbetarskap (2014) 

 Riktlinjer för telefoni (2014) 

 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer (2015) 

 Policy för konkurrensutsättning av kommunala verksamheter i Falköpings 

  kommun (2013) 

 Policy och riktlinjer för representation (2013) 

 Miljöpolicy (2010) 

 Energi- och klimatstrategi (2007) 

 Vision för miljömässig hållbarhet i Falköpings kommun (2014) 

 Vision för social hållbarhet i Falköping (2013) 

 Vision för biogasutvecklingen i Falköping (2010) 

 Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun (2005) 

 Handlingsplan för ett allergianpassat Falköping (2003)          

Bakgrund 

Falköpings kommun har ungefär 100 gällande styrdokument. De är i 

kategorier som policy, riktlinjer, strategier, handlingsprogram, planer och 

visioner.  
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Kommunrevisionen utlyste en granskning av Falköpings kommuns 

styrdokument den 14 december 2016. Kommunrevisionen angav två 

styrdokument antagna av kommunfullmäktige; internationell policy och 

handlingsprogram för barnens rättigheter, där det påpekades att de rutiner 

som beskrivs i styrdokumenten inte efterföljs av kommunens nämnder eller 

styrelse. Kommunrevisionen efterfrågade svar på hur kommunstyrelsen 

arbetar för att styrdokumentens bestämmelser följs, alternativt om det finns 

styrdokument som behöver upphävas.  

Kommunstyrelsen svarade på kommunrevisionen fråga den 5 april 2017, § 

47, med att ett arbete med att uppdatera och upphäva styrdokument skulle 

påbörjas och att detta uppdrag var beskrivit i kommunstyrelsens 

verksamhetsplan för åren 2017–2019.  

Verksamhetsplanen, antagen av kommunstyrelsen den 11 januari 2017, § 2, 

fastställer att koordinera, strukturera och följa upp kommunens 

styrdokument är kommunledningsförvaltningens ansvar. Uppdraget att 

presentera en översyn av kommunens samlade styrdokument beskrivs med 

följande formulering. 

En genomlysning av kommunens samlade styrdokument för en bedömning av 

hur de stöder och är styrande i förvaltningarnas arbete. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen har identifierat styrdokument antagna av kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige. Styrdokumenten har sedan utvärderats utifrån hur 

de används i respektive verksamhet. Om styrdokumentet inte längre anses 

relevant eller aktuellt så föreslås det upphävas. Samråd med respektive 

ansvarig avdelning har skett, och inget styrdokument upphävs om ansvarig 

avdelning inte upplevt det som nödvändigt.  

Följande styrdokument antagna av kommunstyrelsen föreslås upphävas. 

Riktlinjer för friskvårdstimme (2009) 

Riktlinje för användande av trådlös IT-teknik inom Falköpings kommun 

(2004) 

Riktlinje för användande av sociala medier i Falköpings kommun (2011) 

Riktlinje för förvaltning av och utbetalningar för donationer/stiftelser 

(2006) 

Riktlinje för omställningsfond (2012) 

Riktlinje för kommunstyrelsens bidragsgivning (2004) 

Riktlinjer för kommunal bygdepeng (2001) 

Riktlinje för inköp av minnesskrifter och liknande publikationer (2001) 

Riktlinjer för att hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen (2003) 

Former för uppvaktning samt regler för bidrag till speciella arrangemang 

(2002) 

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Falköpings kommun (2003) 

Varuförsörjningsplan för Falköpings kommun (1983) 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32 (49) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-25 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Handlingsplan integration 2012–2014 (2012) 

Handlingsplan år 2006 för Falköpings kommuns internationella arbete 

(2006)            

Relationsvård – gemensam handlingsplan (2011) 

Följande styrdokument antagna av kommunfullmäktige föreslås upphävas.  

Policy för fördelning av IT-kostnader (2005) 

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom 

Falköpings kommun (2011) 

Informationspolicy (2000) 

Kommunikations och IT strategi (1999) 

Etisk policy (1998) 

Internationell policy (2002) 

Integrationspolicy (2003) 

Strategi för hållbar utveckling (2008) 

Policy för drogförebyggande arbete (2005) 

Policy för vindkraftsetablering i Falköpings kommun (2004) 

Kvalitetspolicy för Falköpings kommun (2001) 

Policy vid förhyrning av lokaler (2002) 

Säkerhetspolicy för Falköpings kommun (2003) 

Handlingsprogram för barnkonventionen i Falköpings kommun (1999)  

Följande styrdokument är i behov av att revideras.  

 Policy för ledar- och medarbetarskap (2014) 

 Riktlinjer för telefoni (2014) 

 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer (2015) 

 Policy för konkurrensutsättning av kommunala verksamheter i Falköpings 

  kommun (2013) 

 Policy och riktlinjer för representation (2013) 

 Miljöpolicy (2010) 

 Energi- och klimatstrategi (2007) 

 Vision för miljömässig hållbarhet i Falköpings kommun (2014) 

 Vision för social hållbarhet i Falköping (2013) 

 Vision för biogasutvecklingen i Falköping (2010) 

 Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun (2005) 

 Handlingsplan för ett allergianpassat Falköping (2003) 

 

Förvaltningen ser att det finns behov av att gå vidare med en organisering av 

kommunens styrdokument. Kommunfullmäktige har tidigare antagit 

begreppsdefinitioner för styrdokument som förtydligar vilka typer av 

styrdokument som finns och vilken politisk instans som antar dem. Dessa 

behöver kompletteras med vägledning för av vilket syfte ett styrdokument 

ska antas. För att skapa en ny situationen i framtiden med flertalet inaktuella 

styrdokument behövs en syftesförklaring till vad styrdokument ska vara. 

Falköpings kommun har fyra fastställda mål och det vore därmed en 
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passande att styrdokument tydligare skapas för att ge vägledning till hur 

dessa mål ska nås. Det finns lagar och regler som tvingar kommunen att ha 

vissa styrdokument, men dessa kan hanteras utanför en eventuell reglering 

som hårdare styr antagandet av nya styrdokument mot kommunens mål. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att upphäva de ovanstående 

styrdokument antagna av kommunstyrelsen och föreslår kommunfullmäktige 

att upphäva de styrdokument antagna av kommunfullmäktige. Förvaltningen 

föreslår kommunfullmäktige att också uppmana att ovanstående 

styrdokument snarast revideras av ansvarig nämnd. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 23 maj 2018, har utarbetats av 

kommunsekreterare Per Larsson. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 

under § 115/2018.         

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 

Katarina Andersson, kommundirektör 

Maria Ström, personalchef 

Per Augustsson, IT-chef 

Jenny Nyström, kommunikatör 

Catharina Ungh, kommunstrateg 

Ida Helander, chef hållbar utveckling 

Linda Karelid, kanslichef 

Susanne Beijbom, ekonom 

Erna Pezic, stadsbyggnadschef 

Amelie Sandström, kommunarkitekt 

Anna-Karin Linder, administratör 

Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare             
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§ 107 Dnr 2018/00182 315 

Antagande av parkeringspolicy och parkeringsnorm 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige antar parkeringspolicy och parkeringsnorm.  

2  Policyn och normen föreslås gälla från och med den 25 juli 2018.  

Reservation 

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

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

Pia Frisk Ragnar (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan 

Erikssons (M) yrkanden.       

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 29 augusti 2017, § 100, i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta en parkeringspolicy och en parkeringsnorm 

för Falköpings kommun. Bakgrunden till uppdraget är att kommunen, enligt 

plan- och bygglagstiftningen, har ett övergripande ansvar för 

parkeringsplaneringen i kommunen. I detta övergripande ansvar ligger att 

utforma en parkeringspolitik och en parkeringsplanering för kommunen. 

Idag saknar Falköpings kommun en tydlig parkeringspolicy samt 

parkeringsnorm som kan användas i samband med ny- och ombyggnad av 

bostäder och verksamheter. Brist på en tydlig parkeringsnorm kan leda till 

otydligheter både under detaljplaneläggning och under bygglovshantering. 

Byggnadsnämnden beslutade den 16 januari 2018, § 2, att sända förslaget på 

internremiss till kommunens nämnder, kommunstyrelsen samt till rådet för 

funktionshinderfrågor. Remisstiden varade under perioden 22 januari 2018 

och 23 mars 2018. Totalt inkom 7 yttranden, varav 3 var utan erinran. 

Förvaltningens bedömning 

Falköpings kommun eftersträvar ett långsiktigt hållbart transportsystem. Ett 

område som har identifierats som ett betydelsefullt verktyg för att nå dit är 

hur kommunen planerar avseende bil- och cykelparkering. Baserat på 

målsättningar och viljeinriktningar i Falköpings kommuns övriga 

styrdokument gäller följande målsättning för Falköpings fortsatta 

parkeringsplanering: Parkeringsplaneringen i Falköpings kommun ska bidra 

till en god tillgänglighet samt skapa förutsättning för en ökad andel hållbara 

resor. Parkeringspolicyn utrycker de riktlinjer som planeringen ska utgå 

ifrån. 

De justeringar som gjorts efter att synpunkter inhämtats från de kommunala 

nämnderna är att avsnittet om oljeavskiljare har justerats, det har gjort 
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förtydligande om att styrdokumentet gäller oavsett ålder på detaljplan 

eftersom den slutliga bedömningen sker vid bygglovprövningen. Det har 

förtydligats hur parkeringsnormen ska användas vid byggnation vid skolor 

och förskolor och normen har även kompletterats med minimital för kontor 

och centrumhandel. Dokumentet har justerats vad gäller krav på säkra och 

trygga cykelparkeringar samt hur avstånd mellan målpunkt och parkering 

ska beräknas. I övrigt har mindre justeringar och förtydliganden gjorts för att 

underlätta förståelsen av styrdokumentet.  

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna det 

reviderade förslaget till Parkeringspolicy och parkeringsnorm och överlämna 

det till kommunfullmäktige för antagande.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 april 2018, har utarbetats av 

kommunarkitekt Amelie Sandström. Kommunstyrelsens har behandlat 

ärendet under § 116/2018. Kommunstyrelsen föreslog att 

kommunfullmäktige skulle besluta följande.  

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta parkeringspolicy 

och parkeringsnorm.  

2  Policyn och normen föreslås gälla från och med den 25 juli 2018.                 

Yrkanden 

Christopher Münch (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Johan Eriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag och på följande 

tillägg. 

"Tilläggsyrkande under rubriken 1. Inledning.  

Tillägg av text sida 1 efter första mening.  

...och påverkar många stadsbyggnadsfrågor. Falköping är en utpräglad 

landsbygdskommun, där bilen för de flesta är en nödvändighet. 

Tillgänglighet med bil är en av småstadens stora konkurrensfördelar.  

Johan Eriksson (M) yrkar på följande ändring.  

"sida 13 i policydokumentet 

Parkeringstal för bilar 

Bostäder 

Zon 1 flerbostadshus 0,8 per bostad 

Zon 2 flerbostadshus 1,0 per bostad"   

Dan Hovskär (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på 

Johan Erikssons (M) yrkanden.              

Beslutsgång 

Ordförande ställer först förslag på kommunstyrelsen förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt det.  
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Ordförande ställer sedan förslag på bifall respektive avslag på Johan 

Erikssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat 

avslå det.  

Ordförande ställer sist förslag på bifall respektive avslag på Johan Erikssons 

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

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen skickas till  
Stadsbyggnadsavdelningen            
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§ 108 Dnr 2017/00319 026 

Policy för mänskliga rättigheter som främjar 
jämställdhet och motverkar diskriminering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige antar policy för mänskliga rättigheter som främjar 

jämställdhet och motverkar diskriminering.   

2 Policyn föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 

3 Kommunfullmäktige upphäver policy för jämställdhet (2008) och policy 

för mångfald (2008).  

Reservation 

Johanna Johansson (SD), Christopher Münch (SD) och Sonja Eriksson (SD) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Johanna Johanssons (SD) yrkande.        

Bakgrund 

Diskrimineringslagen som reviderades 1 januari 2017 vilar på FN:s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna, och har till ändamål att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter för 

människor. Diskrimineringslagen innehåller sju diskrimineringsgrunder; 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Det 

är utifrån diskrimineringslagen som policyn för mänskliga rättigheter som 

främjar jämställdhet och motverkar diskriminering har sin grund.  

Lagen utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv som tar hänsyn till olika 

människor och gruppers maktordningar, och är avgörande för att skapa en 

politik där lika värde beaktas och där diskriminering förebyggs. På samma 

sätt som det är viktigt att uppmärksamma skillnaderna mellan kvinnor och 

män som grupp för att upptäcka mönster är det också viktigt att lyfta fram 

skillnader som finns mellan andra grupper. Det kan till exempel handla om 

ålder, klass, funktionsvariationer och födelseland. Genom bättre kunskap om 

hur det ser ut för olika grupper förbättras också samarbetet mellan de olika 

politikområdena.  

Kommunstyrelsens mångfaldsutskott beslutade den 14 juni 2017, § 13, att 

skicka förslaget till policy på remiss till samtliga nämnder och partigrupper. 

Remissvar inkom från kompetens- och arbetslivsnämnden, nämnden för 

Samhällskydd mellersta Skaraborg, barn- och utbildningsnämnden, kultur- 

och fritidsnämnden, tekniska nämnden och från liberalerna. Remissvaren var 

i majoritetet positiva till policyns innehåll. Kommunstyrelsens 

mångfaldsutskott beslutade den 13 december 2017, § 29, att föreslå 

kommunstyrelsen att anta policyn.  
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Förvaltningens bedömning 

Generellt saknas idag en del kopplingar mellan styrning och uppföljning. I 

arbetet med att stärka verksamhetsstyrningen i Falköpings kommun och 

stärka styrkedjan mellan styrdokument och det systematiska 

utvecklingsarbetet på alla nivåer är det av vikt att dokument hänger ihop med 

prioriterade flerårsplanmål men också att styrdokument blir levande och ägs 

ute i organisationen. Sedan diskrimineringslagen reviderades år 2017 

förväntas kommunen arbeta systematiskt med alla diskrimineringsgrunderna 

och för att inte riskera att få inflation i styrdokument samlas alla delarna i 

policyn under en helhet vilket också på sikt förväntas stärka styrningen. 

Policyn för mänskliga rättigheter som främjar jämställdhet och motverkar 

diskriminering tar ett helhetsgrepp om området, och kan därmed ersätta 

tidigare styrdokument om exempelvis mångfald och diskriminering.  

Förvaltningen föreslår därmed kommunstyrelsens mångfaldsutskott att 

policy för mänskliga rättigheter som främjar jämställdhet och motverkar 

diskriminering antas av Falköpings kommun, och att tidigare styrdokument, 

policy jämställdhet och policy för mångfald, upphävs. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 4 maj 2018, har utarbetats av kommunstrateg 

Catharina Ungh. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under § 117/2018. 

Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande. 

1 Kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige att anta policy för 

mänskliga rättigheter som främjar jämställdhet och motverkar 

diskriminering.   

2 Policyn föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva policy för 

jämställdhet (2008) och policy för mångfald (2008).               

Yrkanden 

Inger Lilja (V), Roland Wanner (MP), Dan Gabrielsson (S), Ingvor Bergman 

(S) och Lena Sjödahl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Johanna Johansson (SD) yrkar på följande tillägg.  

"Lägg till på sid. 6 i den färgade stapeln. 

- politisk tillhörighet."  

Dan Gabrielsson (S), Ingvor Bergman (S) och Lena Sjödahl (M) yrkar avslag 

på Johanna Johanssons (SD) yrkande.            
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Beslutsgång 

Ordförande ställer först förslag på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt det.  

Ordförande ställer sedan förslag på bifall respektive avslag på Johanna 

Johanssons (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat 

avslå det.     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder + policy  

Catharina Ungh, kommunstrateg 

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 109 Dnr 2018/00197 259 

Markanvisningsavtal för del av Gamla stan 2:26 
(Megaliten)  

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige godkänner förslag till markanvisningsavtal för del 

av Gamla Stan 2:26 (Megaliten) mellan kommunen och Selfors 

Consulting AB.  

Bakgrund 

Falköpings kommun har i samarbete med Buffin Real Estate Sweden AB 

tagit fram en ny detaljplan, Gamla Stan 2:26 (KV. Megaliten m.fl.), för att 

möjliggöra etablering av en Biltemabutik. Detaljplanen antogs av 

kommunfullmäktige i Falköpings kommun den 27 november 2017, § 137, 

och beslutet vann laga kraft den 19 december 2017. Beslut om iordning-

ställande av området togs av kommunstyrelsen i Falköpings kommun den 10 

januari 2018, § 13, och arbetet med iordningställandet pågår. Köpeavtal på 

den västra delen av planområdet har tecknats med Buffin Real Estate 

Sweden AB för etablering av en Biltemabutik. Den östra delen av 

planområdet omfattar drygt 48 000 kvadratmeter och detaljplanen tillåter 

handel/restaurang/drivmedelsförsäljning. Företaget Selfors Consulting AB 

har inkommit med en förfrågan om att erhålla markanvisning för att sätta 

ihop ett paket med etableringar av butiker på området. 

Förvaltningens bedömning 

Selfors Consulting AB drivs av Anders Selfors som tidigare har arbetat med 

etableringar på större handelsområden och har både den kunskap inom 

området som krävs samt ett upparbetat kontaktnät för att kunna genomföra 

en etablering med aktörer som skulle passa inom handelsområdet. För att 

kunna knyta aktörer till projektet behöver ett markanvisningsavtal tecknas. 

Ett förslag till markanvisningsavtal har upprättats (se bilaga 1). Avtalet 

omfattar ett område om 48 581 kvadratmeter (se figur 1).  
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Figur 1 - Område för markanvisning 

Köpeskilling för framtida förvärv är 3 886 480 kronor och har bestämts 

utifrån gällande taxa om 80 kronor per kvadratmeter för mark i A-läge. 

Köparen erlägger även ersättning om 8 kronor exklusive moms per 

kvadratmeter för exploateringskostnader bestående av flytt av stenmurar och 

stenrösen inom området. Köparen står för kostnader i samband med 

lantmäteriförrättning. Markanvisningen gäller till och med den 31 december 

2019. Inom denna tid ska köpeavtal mellan parterna tecknas. 

Markanvisningsavtalet villkoras med att kommunfullmäktige i Falköpings 

kommun godkänner avtalet senast 31 augusti 2018. För övriga villkor 

hänvisas till markanvisningsavtalet. 

Mot bakgrund av tidigare fattade beslut samt i det ovan anförda föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna förslag till markanvisningsavtal för del av 

Gamla Stan 2:26 (Megaliten) med Selfors Consulting AB.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 maj 2018, har utarbetats av mark- och 

exploateringsansvarige Alexander Järkeborn. Kommunstyrelsen har 

behandlat ärendet under § 120/2018. Kommunstyrelsens föreslog att 

kommunfullmäktige skulle besluta följande.  

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

markanvisningsavtal för del av Gamla Stan 2:26 (Megaliten) mellan 

kommunen och Selfors Consulting AB.            
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Yrkanden 

Dan Hovskär (KD) och Lena Sjödahl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Yttranden 

Dan Gabrielsson (S) yttrar sig.       

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen skickas till  
Erna Pezic, stadsbyggnadschef 

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig 

Magnus Sundén, Näringslivschef 

Fredrik Johansson, park- och gatuchef 

Stig Säll, VA- chef 

Mikael Broberg, VA-ingenjör 

Anders Selfors, Selfors Consulting AB, anders@selforsconsulting.se            
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§ 110 Dnr 2018/00169 106 

Ny förbundsordning för kommunalförbundet 
Skaraborgsvatten 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige antar revidering av förbundsordning för 

kommunalförbundet Skaraborgsvatten under förutsättning att 

kommunalförbundet vid nästa revidering av förbundsordning anger 

samtliga punkter i 9 kap. 6 § kommunallagen. 

2 Revideringen ska gälla från och med den 1 juli 2018.  

Bakgrund 

Direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten beslutade den 23 

november 2017, § 22, att fastställa förslag till ändring i förbundsordningen 

och sända ut detsamma till medlemskommunerna för godkännande.  

Förbundsordningen har setts över med anledning av den nya kommunallagen 

som gäller från och med den 1 januari 2018. Förslaget har utarbetats med 

hjälp av Skövde kommuns stadsjurist och innebär att förbundsordningen har 

anpassats till förändringarna som den nya lagen innebär. Efter kontakt med 

kommunalförbundet framgår att den ändring som har gjorts är i § 3 där det 

förtydligas att kungörelser och tillkännagivanden om justering av protokoll 

med mera ska ske på kommunalförbundet Skaraborgsvattens anslagstavla 

som finns på Skövde kommuns webbplats.  

Förvaltningens bedömning 

I 9 kap. 6 § kommunallagen framgår vad en förbundsordning ska innehålla. 

Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning saknas ett antal av 

punkterna i ovan nämnda lagrum i förslaget till förbundsordning. Enligt 

punkten 6 ska det framgå om en förbundsmedlem ska ha rätt att väcka 

ärenden i den beslutande församlingen och enligt kommunlednings-

förvaltningens bedömning framgår inte denna information. Enligt punkten 7 

ska det även anges om det för beslut ska krävas kvalificerad majoritet i den 

beslutande församlingen och för vilka ärenden detta ska gälla. Detta framgår 

inte heller av förslaget enligt kommunledningsförvaltningens bedömning. 

Enligt punkten 12 ska även förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i 

förbundets ekonomi och verksamhet anges. Hur detta ska ske bör förtydligas 

enligt kommunledningsförvaltningens bedömning. Enligt punkten 15 och 16 

ska förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet anges samt 

förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och 

upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när 

förbundet upplöses anges. I förslaget till reviderad förbundsordning regleras 

endast att en medlem har rätt att gå ur förbundet, inte hur förfarandet ska gå 
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till och inte heller hur förfarandet ska gå till om förbundet ska likvideras 

eller upplösas. Kommunledningsförvaltningen anser att förbundsordningen 

bör kompletteras med skrivningar om detta. 

Då förslaget redan har skickats ut till medlemmarna för antagandet är det för 

sent i processen att göra dessa ändringar och kommunledningsförvaltningen 

föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 

revidering av förbundsordning under förutsättning att kommunalförbundet 

vid nästa revidering av förbundsordningen anger samtliga punkter i 9 kap.  

6 § kommunallagen. Revideringen föreslås gälla från och med den 1 juli 

2018.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 25 april 2018, har utarbetats av kommunjurist 

Sara Cronholm. Kommunstyrelsens har behandlat ärendet under § 121/2018.         

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen skickas till  
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten            
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§ 111 Dnr 2018/00218 042 

Tolkförmedling Väst direktionens årsredovisning för år 
2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 

enskilda ledamöterna för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst för 

verksamhetsåret 2017.              

Jäv 

Hans Johansson (C) och Pia Ragnar Frisk (M) deltar inte i beslutet på grund 

av jäv.    

Bakgrund 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs uppdrag är att tillgodose 

medlemmarnas behov av språktolkartjänster. Medlemmar i förbundet är 

Västra Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, 

Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, 

Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och 

Öckerö.  

Medlemmarna i förbundet ska beställa samtliga språktolktjänster från 

Tolkförmedling Väst. I språktolkförmedling innefattas språktolkning på 

plats, tolkning via telefon och video samt översättnings- och 

meddelandeservice. Syftet med verksamheten är att höja kvaliteten, förbättra 

rättssäkerheten, öka tillgängligheten till tolkar samt att säkerställa ett 

professionellt bemötande.  Tolkförmedling Västs vision är att förbundet, 

genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster, bidrar till en ökad integration 

i samhället. 

Under år 2016 har Tolkförmedling Väst utfört cirka 336 000 

tolkförmedlingsuppdrag, jämfört med 355 000 uppdrag under 2016. De mest 

efterfrågade språken är arabiska och somaliska som tillsammans står för över 

hälften av uppdragen.  

Aslan Akbas tillträdde som ny förbundschef på direktionens första möte i 

februari 2017.  

I februari 2017 utdelades tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av nytt 

verksamhetssystem, vilket överklagades till Förvaltningsrätten som dömde 

till förbundet fördel.Detta beslut överklagades till Kammarrätten som i 

december 2017 gavs prövningstillstånd.  Förbundet har svarat och beslut 

väntas i början av 2018.  
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Direktionen för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkände 

årsredovisningen den 27 april 2018, § 314. Direktionen ansvarar för att 

verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar 

och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 

finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 

Av revisionsberättelsen, daterad den 16 maj 2018, framgår att revisorerna 

sammantaget bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande 

samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. De bedömer sammantaget att 

resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 

verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av vad revisorerna anger i revisionsberättelsen föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige beviljar avsvarsfrihet 

för direktionen samt de enskilda ledamöterna för Kommunalförbundet 

Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 2017. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 11 juni 2018, har utarbetats av 

kommunsekreterare Per Larsson.                 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen skickas till  
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, kansli@tolkformedlingvast.se            
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§ 112 Dnr 2018/00244 023 

Entledigande av Roger Olsson (SD) från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige entledigar Roger Olsson (SD) från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige från och med 1 juli 2018.  

2  Falköpings kommun anhåller hos Länsstyrelsen Västra Götalands län om 

sammanräkning för utseende av ersättare efter Roger Olsson (SD).    

Bakgrund 

Roger Olsson (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige.            

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paragrafen skickas till  
Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Roger Olsson (SD) 

Löneenheten 

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 113 Dnr 2018/00238 023 

Entledigande av Roger Olsson (SD) från uppdraget som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige entledigar Roger Olsson (SD) från uppdraget som 

ersättare i kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 juli 2018.    

2  Milada Wurm (SD) väljs till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden från 

och med den 1 juli 2018 till och med den 31 december 2018.      

3  Ersättaren Milada Wurm (SD) ska i första hand tjänstgöra för ledamoten 

Mantas Mazeitavicius (-).                     

Bakgrund 

Roger Olsson (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kultur- och fritidsnämnden.           

Yrkanden 

Sonja Eriksson (SD) yrkar att Milada Wurm (SD) väljs till ny ersättare i 

kultur- och fritidsnämnden.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 

Roger Olsson (SD) 

Milada Wurm (SD) 

Mantas Mazeitavicius (-) 

Löneenheten 

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 114 Dnr 2018/00023 101 

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående förteckning över 

anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Anmälningsärende 

1  Rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) 

och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) – 

Kvartal 1 2018 

  

 

            


