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Beslutande Adam Johansson (M), Ordförande 
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ordförande 
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Johan Eriksson (M) 
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Annika Carp (L), tjänstg. ers. 
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Stefan Lennartsson (C) 
Hassan Hussein (S) 
Maria Bruckshaw (KD) 
 

Johanna Johansson (SD) 
Patrik Andersson (S) 
Mats Svanteman (MP) 

Övriga närvarande 
 
 
 

Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef, §§ 158-169, 173-177, 182-184 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Magnus Fleischer, ekonomichef, §§ 159-160 
Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef, §§ 159-160 
Hampus Haga, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, § 170 
Christina Seveborg, bibliotekschef, § 170 
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Dag Fredriksson, kommunekolog, § 176 
Dina Ebbeson, biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen, § 181 
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Justerare Johanna Svensson (S) 

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 
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Ordförande Adam Johansson 

Justerare  Johanna Svensson 
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Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 
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§ 158 Dnr 2022/00585 

Information om kommunstyrelsens arbetssätt  

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Information 

Linda Karelid, kanslichef och Sara Cronholm, kommunjurist informerar om 

kommunstyrelsens arbetssätt.  
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§ 159 Dnr 2022/00478 

Flerårsplan för åren 2023-2025 och budget för år 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2023 och plan 

2023-2025. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

driftsbudgeten för år 2023 och plan 2023-2025. 

3  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

investeringsbudgeten för år 2023 och plan 2024-2027.  

4  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen på 

21,95 kronor ska vara oförändrad under år 2023. 

5  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 

kommunstyrelsen att följa upp 2023 års löneöversyn och vid behov 

utfördela avsatta budgetmedel för personalkostnadsökning. 

6  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 

kommunstyrelsen att besluta om användning och fördelning av Interna 

poster, kommunstyrelsen ej fördelade medel: Oförutsedda driftskostnader, 

Strategiska utvecklingsmedel och Framtida lokalbehov. 

7  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen 

och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för år 2023-2025 

med verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån fastställd budgetram.   

8  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2023 besluta 

borgensavgiften för Falköpings hyresbostäder AB till 0,35 procent, för 

Hotellfastigheter i Falköpings AB till 0,30 procent samt Fastighets AB 

Mösseberg till 0,30 procent. 

9  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2023 besluta om 

borgensram för Falköpings hyresbostäder AB och Fastighets AB 

Mösseberg till 900,0 miljoner kronor samt borgensram till 12,0 miljoner 

kronor för Hotellfastigheter i Falköping AB. 

10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för perioden år 2023 

besluta om lånetak om 900,0 miljoner kronor för samtliga kommunala 

bolag. 

Deltar ej i beslutet 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet. 
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Sammanfattning 

Flerårsplan för år 2023-2025 är den styrande koalitionens förslag på hur 

drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de 

kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven 

i kommunlagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och 

ekonomistyrning.  

 Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-28 

 Ändringar i flerårsplan för år 2023-2025 till KS 

 Flerårsplan för år 2023-2025 

 Kommunstyrelsen § 142/2022 Beslut om skattesats för år 2023 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige             
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§ 160 Dnr 2022/00527 

Månadsrapport från förvaltningarna per den 31 oktober 
2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Falköpings kommuns 

månadsrapport per den 30 oktober 2022. 

Sammanfattning 

I månadsrapporten per oktober år 2022 landar prognostiserat resultat på 

130,8 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse om 81,1 miljoner kronor 

mot kommunens budgeterade resultat på 49,7 miljoner kronor. Den positiva 

avvikelsen kan främst kopplas till högra skatteintäkter och generella 

statsbidrag, nya regeringens kompensation retroaktivt för höga 

energikostnader under år 2022 samt svårigheter för nämnderna att bemanna 

upp enligt sin verksamhetsplanering då det varit flera vakanser på tjänster 

eller brist på personal med rätt kompetens för att kunna tillsätta tjänster.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-14 

 Månadsrapport per oktober 2022 (pdf) 

  

 

Paragrafen skickas till  
Magnus Fleischer, ekonomichef 

Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef 

            

 A
J,

 J
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

58
22

46
91

4




 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (39) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 161 Dnr 2022/00473 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott år 
2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande dagar under år 

2023. 

1 februari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 31 maj, 28 juni, 30 augusti, 4 

oktober, 1 november, 13 december. 

Sammanträdena 1 februari, 29 mars, 31 maj, 30 augusti och 1 november 

är heldagar med start kl. 09.00. 

Sammanträdena 1 mars, 26 april, 28 juni, 4 oktober och 13 december 

startar mötena kl. 13.00. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts studiebesök äger rum samma dagar som 

kommunstyrelsens sammanträden, med undantag för april och juni, med 

start kl. 10.00. 

2  Kommunstyrelsens utskott för stöd och service sammanträder följande 

dagar under år 2023. 

2 februari, 2 mars, 30 mars, 27 april, 1 juni, 29 juni, 31 augusti, 5 oktober, 

2 november, 14 december. 

Sammanträdena startar kl. 13.00. 

3  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet sammanträder följande 

dagar under år 2023. 

2 februari, 30 mars, 1 juni, 5 oktober, 2 november, 14 december. 

Sammanträdena startar kl. 09.00. 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på 

sammanträdestider för kommunstyrelsens utskott för år 2023, som baseras på 

sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

Förslaget omfattar sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsens utskott för stöd och service, samt kommunstyrelsens 

utskott för social hållbarhet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-12 

 Sammanträdesschema för kommunstyrelsen 2023 
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Paragrafen skickas till  
Anna-Karin Linder, administratör 

Ekonomiavdelningen 

HR-avdelningen 
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§ 162 Dnr 2022/00454 

Delårsrapport för kommunalförbundet Avfall och 
Återvinning Skaraborg per den 30 juni 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Avfallshantering och Återvinnings delårsrapport per 

den 30 juni 2022. 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg ansvarar för den 

kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Direktionen 

beslutade den 26 september 2022, § 44, att godkänna delårsrapporten för år 

2022. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna kommunalförbundet Avfallshantering och Återvinnings 

delårsrapport per den 30 juni 2022.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

 Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2022-10-04 

 Granskning av delårsrapporten 2022, KPMG 

 Direktionen, § 44/2022 

 Delårsrapport 2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 163 Dnr 2022/00468 

Delårsrapport för kommunalförbundet 
Skaraborgsvatten per den 30 juni 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårs-

rapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2022. 

Sammanfattning 

Skaraborgsvatten har till uppgift att lösa medlemskommunernas 

vattenförsörjning. Direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten 

beslutade den 26 augusti 2022, § 20, att godkänna delårsrapporten per den 30 

juni 2022 och att sända den till revisorerna för granskning. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Skaraborgsvattens delårsrapport per den 30 juni 2022.     

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

 Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2022-10-04 

 Granskning av delårsrapporten, KPMG 

 Delårsrapport per den 30 juni 2022 

 Direktionen, § 20/2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige             
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§ 164 Dnr 2022/00447 

Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per 
den 31 juli 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Skaraborgs 

kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2022. 

Sammanfattning 

Syftet med Skaraborgs kommunalförbund är att tillvarata 

medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och 

samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal 

nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Direktionen för Skaraborgs 

kommunalförbund beslutade den 2 september 2022, § 44, att godkänna det 

upprättade delårsbokslutet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner Skaraborgs kommunalförbunds 

delårsrapport per den 31 juli år 2022. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

 Revisorernas granskning av delårsrapporten, 2022-09-19 

 PWCs granskning av delårsrapporten 

 Skaraborgs kommunalförbunds direktion § 44/2022 

 Delårsrapport per den 31 juli 2022  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 165 Dnr 2022/00303 

Delårsrapport för Samordningsförbundet Skaraborg 
per den 31 augusti 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Samordningsförbundet Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2022.        

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Skaraborg är en samverkansform för 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 14 

kommuner i Skaraborg. Styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg 

beslutade den 20 september 2021, § 6b, att godkänna delårsredovisningen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

Samordningsförbundet Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2022.        

Bakgrund 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

 Protokoll från styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg, 2022-

09-20 

 Delårsredovisning 2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 166 Dnr 2022/00384 

Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling 
Väst per den 31 augusti 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 

augusti 2022. 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med ändamålet att tillgodose 

medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att 

bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. 

Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 30 september 2022, § 482, 

beslutat att godkänna delårsrapporten 2022. Kommunledningsförvaltningen 

föreslår att kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet 

Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 augusti 2022.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

 Revisorernas bedömning av delårsrapporten samt PWCs 

granskningsrapport, 2022-10-05 

 Direktionen, § 482/2022 

 Delårsrapport 2022  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15 (39) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 167 Dnr 2022/00512 

Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan 
östra Skaraborg per den 31 augusti 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport per 

den 31 augusti 2022. 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) har ansvar för 

tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 

livsmedelskontroll i medlemskommunerna. Direktionen beslutade den 21 

oktober 2022, § 11, att godkänna förslaget till delårsrapport. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport per den 

31 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-04 

 Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2022-10-25  

 Granskning av delårsrapport 2022, PWC 

 Direktionen, § 11/2022 

 Delårsrapport 2022 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 168 Dnr 2022/00137 

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021 och 
utbetalning för år 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partiernas 

redovisning av partistödet för år 2021 läggs till handlingarna. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet för 

år 2023 betalas ut till samtliga partier som är representerade i 

kommunfullmäktige i Falköpings kommun enligt reglerna för kommunalt 

partistöd. 

Sammanfattning 

I kommunallagen finns bestämmelser om kommunalt partistöd. Där anges att 

kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för 

att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022, § 79 om nya regler för 

partistöd vilket innebär en höjning av partistödet som har varit på samma 

nivå under en längre tid. De nya reglerna innefattar en årlig justering av 

partistödet som beräknas utifrån riksdagsledamotsarvodet.  

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har lämnat in 

granskningsrapport samt redovisning i tid. Kommunledningsförvaltningen 

föreslår att partiernas redovisning av partistödet för år 2021 läggs till 

handlingarna samt att partistödet för år 2023 betalas ut till samtliga partier 

som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01 

 Vänsterpartiets granskning och redovisning, inkom den 30 juni 2022  

 Kristdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 

2022 

 Liberalernas granskning och redovisning, inkom den 30 juni 2022  

 Socialdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 14 juni 

2022  

 Moderaternas granskning och redovisning, inkom den 9 juni 2022  

 Miljöpartiets granskning och redovisning, inkom den 24 mars 2022 

 Sverigedemokraternas granskning och redovisning, inkom den 22 

mars 2022  

 Centerpartiets granskning och redovisning, inkom den 14 mars 2022  

  

Paragrafen skickas till   Kommunfullmäktige  
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 
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§ 169 Dnr 2022/00472 

Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att annonsering 

om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2023 ska ske i 

Falköpings Tidning (FT). 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages enligt kommunallagen 

(KL 5 kap, 13 §) på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka före 

sammanträdesdagen.  

Kommunfullmäktige har även inför varje år tagit beslut om i vilka 

ortstidningar som uppgift om tid och plats för sammanträdena ska införas.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att annonsering om tid och plats för 

kommunfullmäktiges sammanträden år 2023 ska ske i Falköpings Tidning 

(FT). 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-12 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 170 Dnr 2022/00228 

Biblioteksplan för Falköpings kommun 2022-2026 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta biblioteksplan för 

Falköpings kommun 2022-2026. 

2 Biblioteksplanen gäller från och med den 15 december 2022 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut från den 25 mars 2019, § 20.  

Sammanfattning 

Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och regioner anta 

biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. En 

arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, 

barn- och utbildningsförvaltningen, kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

och socialförvaltningen har tagit fram en ny biblioteksplan som ska gälla 

under åren 2022–2026. Biblioteksplanen fastställs av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 

 Kompetens- och arbetslivsnämnden § 57/2022 

 Barn- och utbildningsnämnden § 119/2022 

 Kultur- och fritidsnämnden § 16/2022 

 Kommunledningsförvaltningens förslag till Biblioteksplan för 

Falköpings kommun 2022-2026 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige             
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§ 171 Dnr 2022/00459 

Upphävande av tekniska nämndens reglemente och 
ändring av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

tekniska nämndens reglemente från och med den 1 januari 2023. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

kommunstyrelsens reglemente. 

3  Ändringen av kommunstyrelsens reglemente ska gälla från och med den 1 

januari 2023 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2022, § 95. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022 att tekniska nämnden ska 

upphöra från och med den 1 januari 2023. Därmed behöver 

kommunfullmäktige upphäva tekniska nämndens reglemente från och med 

den 1 januari 2023. Ett förslag till ändring kommunstyrelsens reglemente har 

tagits fram i vilket tekniska nämndens ansvarsområden har förts över till 

kommunstyrelsen. Utöver dessa anpassningar av ansvarsområden har även 

några mindre tillägg i kommunstyrelsens reglemente gjorts vad gäller 

regleringen av protokollsanteckning, ledning och samordning av 

elsäkerhetslagen samt delegation för kommunstyrelsen att utse ombud och 

instruktioner till ombud vid bolags- och föreningsstämmor. Mot bakgrund av 

kommunfullmäktiges beslut om politisk organisation föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige upphäver tekniska 

nämndens reglemente från den 1 januari 2023 och antar ändring av 

kommunstyrelsens reglemente från samma datum. Beslutet medför inte 

några direkta ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-12 

 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 

 Tekniska nämndens nuvarande reglemente 

 Kommunstyrelsens nuvarande reglemente 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 172 Dnr 2022/00464 

Upprättande av alternativ ledningsplats för att 
upprätthålla ledningsförmågan vid extraordinära 
händelser 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg i uppdrag att ansvara för att upprätta en alternativ 

ledningsplats. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag 

att ingå eventuella säkerhetsskyddsavtal som kan behövas med anledning 

av projektet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i flerårsplan 2023-

2025 ta hänsyn till en utökad investeringsram för nämnden för samhälls-

skydd mellersta Skaraborg med netto 15 miljoner kronor (brutto uppgår 

investeringen till 30 miljoner kronor men ett beräknat statligt stöd med 

lägst 15 miljoner kronor beräknas dras av). Beräknade ökade drifts-

kostnader om totalt 800 000 kronor per år fördelas enligt beslutad 

fördelningsmodell mellan samverkanskommunerna vilket för Falköpings 

kommun skulle innebära ett tillskott till nämndens ram om cirka 350 000 

kronor per år.   

Sammanfattning 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har föreslagit att 

kommunstyrelserna i den gemensamma nämnden ger nämnden i uppdrag att 

ansvara för att upprätta en alternativ ledningsplats samt att föreslå 

kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna utökning av 

nämndens budget för de kostnader en alternativ ledningsplats medför. 

Förvaltningen förslår även att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens 

ordförande i uppdrag att ingå eventuella säkerhetsskyddsavtal som kan 

behövas med anledning av projektet. En alternativ ledningsplats behövs för 

att kommunstyrelsen ska kunna vidhålla sitt lednings- och 

samordningsfunktion i händelse av en extraordinär händelse eller vid höjd 

beredskap. En utökning av nämndens investeringsram behövs med netto 15 

miljoner kronor. Dessa föreslås att kommunfullmäktige tar hänsyn till i 

kommande flerårsplan 2023-2025. En utökning av nämnden för 

samhällsskydd mellersta Skaraborgs budget kommer att behövas med cirka 

350 000 kronor för Falköpings kommuns del.  
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 Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-11 

 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut § 27/2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige  

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande           
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§ 173 Dnr 2022/00451 

Gemensamma avfallsföreskrifter för 
kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det av direktionen 

för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg framtagna 

förslaget till avfallsföreskrifter. 

2  Föreskrifterna ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter de 

nuvarande avfallsföreskrifterna som beslutades av kommunfullmäktige 

den 27 februari 2017, § 20.   

Sammanfattning 

Direktionen i kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg har 

föreslagit att medlemskommunerna antar bifogat förslag till gemensamma 

avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser om hur 

hushållsavfallet ska hanteras. De huvudsakliga förändringarna gentemot 

nuvarande avfallsföreskrifter är att en anpassning har gjorts utifrån förändrad 

lagstiftning. Förslaget har varit ute på samråd. Därefter har en mindre 

justering gjorts och direktionen har bedömt att en ny utställning inte behöver 

ske. Utifrån direktionens förslag och bedömning föreslår förvaltningen att 

kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget. Förslaget innebär inte några 

direkta ekonomiska konsekvenser för varken kommunalförbundet eller 

medlemskommunerna men kan innebära att avfallstaxan i framtiden kan 

behöva höjas.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-11 

 Direktionen för kommunalförbundet Avfall och Återvinnings beslut  

§ 45/2022 

 Förslag till avfallsföreskrifter 

 Samrådsredogörelse, 2022-09-16 
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§ 174 Dnr 2022/00284 

Riktlinje för solenergi på kommunala byggnader 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen antar riktlinje för solenergi för kommunala byggnader, 

att gälla från och med den 1 december 2022. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har i flerårsplanen år 2021-2023 fått i uppdrag från 

kommunfullmäktige att ta fram en strategi för solenergi och hur kommunala 

tak kan arrenderas ut till privata energiproducenter. Samhällsbyggnads-

förvaltningen har utrett frågan och anser inte att det är genomförbart att 

arrendera ut kommunala tak till energiproducenter då kostnader och 

ansvarsfrågor anses vara för stora och riskfyllda. Samhällsbyggnads-

förvaltningen är positiv till fortsatt satsning på solcellsproducerad el men i 

egen regi. Ett förslag på riktlinje för solenergi för kommunala byggnader har 

tagits fram, vilken tekniska nämnden har ställt sig bakom. Kommunlednings-

förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-14 

 Tekniska nämnden § 71/2022 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-18 

 Svar på hur kommunala tak kan arrenderas ut till energiproducenter 

 Förslag på riktlinje för solenergi på kommunala byggnader 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Fastighetsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Anna-Karin Linder, administratör 
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§ 175 Dnr 2022/00399 

Investering i mikrobiologisk säkerhetsbarriär med mera 
och uppmaning att revidera förbundsordningen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge att 

kommunalförbundet Skaraborgsvatten får uppta lån till maximalt 250 

miljoner kronor. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana 

förbundsdirektionen i kommunalförbundet Skaraborgsvatten att revidera 

förbundsordningen. 

Sammanfattning 

Skaraborgsvatten är kommunalförbund vars uppgift är att leverera 

dricksvatten till medlemskommunerna Falköping, Skövde och Skara. För att 

uppfylla lagkraven i dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30, behöver 

Skaraborgsvatten komplettera den dricksvattenframställande processen med 

ytterligare en mikrobiologisk barriär. Skaraborgsvatten har idag en 

skuldsättning på omkring 80 miljoner kronor.  

Investeringen i barriären beräknas uppgå till ca 100 miljoner kronor. 

Ytterligare ca 50 miljoner kronor behövs för framtida investeringar i en ny 

dricksvattenreservoar och 20 miljoner kronor för övriga investeringar samt 

en likviditetsreserv. Eftersom investeringarna kräver upptagande av lån där 

sammanlagda låneskulden överstiger 25 miljoner kronor, krävs enligt 

förbundsordningen medgivande från medlemskommunerna för upptagande 

av lånen. Indirekt kommer kostnader att belasta vattenpriset som 

medlemskommunerna betalar till Skaraborgsvatten.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-07 

 Skrivelse gällande fråga från Skaraborgsvatten om godkännande av 

investering i en mikrobiologisk säkerhetsbarriär  från 

Skaraborgsvatten, 2022-08-31 

 Investeringsbudget Skaraborgsvatten, 2022-10-18 

 Protokoll från Skaraborgsvattens direktionsmöte den 20 maj 2022 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige             
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§ 176 Dnr 2022/00324 

Strategi för kommunägd skog 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att anta strategi för kommunägd skog, som 

börjar gälla från och med den 1 december 2022. 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsavdelningen har tagit fram en strategi inklusive åtgärdsplan 

för kommunägd skog. Arbetet har pågått sedan 2020. Kommunen har i 

dagsläget 533 ha skog. Ca 1/3, 170 ha av skogen, ligger i de fem kommunala 

naturreservaten och skötseln styrs huvudsakligen av respektive reservats 

skötselplan. 

Strategin innehåller övergripande strategier samt en åtgärdsplan inriktad på 

ekologisk, social och kulturell samt ekonomisk hållbarhet. Strategin styrs av 

nationella miljömål, Agenda 2030, Skogsstyrelsens målbilder, regionala mål 

och kommunala dokument som Naturvårdsprogram och Friluftsplan för 

Falköpings kommun. 

Strategin innehåller också säkerhetsaspekter angående förebyggande och 

handhavande vid händelse av skogsbrand. De ekonomiska konsekvenserna 

för strategins implementering uppskattas inte vara stora. Respektive ansvarig 

förvaltning eller enhet förväntas ta eventuella ökade kostnader i sin ordinarie 

budget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-12 

 Strategi för kommunägd skog 

 Yttranden från nämnderna 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, park/gata 

Kommunledningsförvaltningen, stadsbyggnad 

Dag Fredriksson, kommunekolog 

Anna-Karin Linder, administratör 
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§ 177 Dnr 2022/00509 

Avgifter för ansökan om godkännande av fristående 
förskola, fristående friliggande fritidshem, fristående 
pedagogisk omsorg samt förändringar i verksamhet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta ”avgifter för 

ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående friliggande 

fritidshem, fristående pedagogisk omsorg samt förändring i verksamhet” 

att gälla från och med den 2 januari 2023. 

2  Avgiften tas upp i kommunal författningssamling och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2021, § 97. 

Sammanfattning 

En förändring i skollagen höjer kraven på godkännande av huvudman till 

fristående pedagogisk omsorg. Lagstiftaren öppnar även upp möjligheten för 

tillståndsmyndigheten att ta ut en avgift för att behandla en sådan ansökan, i 

likhet med en ansökan om godkännande av huvudman till fristående 

förskola. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige införa avgifter för ansökan om rätt till bidrag för 

fristående pedagogisk omsorg samt att justera avgifterna för ansökan om 

godkännande av huvudman till fristående förskola och fristående friliggande 

fritidshem, då tidigare avgiftsnivå varit för låg utifrån kommunens verkliga 

kostnader för ansökningsförfarandet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-03 

 Barn- och utbildningsnämnden §114/2022 

 Förslag på avgifter 

 Nu gällande avgifter 
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Kommunfullmäktige            

 A
J,

 J
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

58
22

46
91

4




 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27 (39) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 178 Dnr 2022/00514 

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden från och med 

den 17 november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första 

sammanträde nästa mandatperiod väljs 

1 Adam Johansson (M) 

2 Johanna Svensson (S) 

3 Karola Svensson (C) 

4 Jonas Larsson (SD) 

5 Göran Gynnemo (KD) 

2  Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden från och med den 

17 november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första 

sammanträde nästa mandatperiod väljs 

1 Martin Johansson (L) 

2 Niclas Hillestrand (S) 

3 Stefan Lennartsson (C) 

4 Albin Gilbertsson (SD) 

5 Maria Bruckshaw (KD) 

3  Till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden från och med 

den 17 november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första 

sammanträde nästa mandatperiod väljs Adam Johansson (M). 

4  Till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden från och 

med den 17 november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första 

sammanträde nästa mandatperiod väljs Karola Svensson (C). 

5  Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott ska tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige fastställda modellen för inträdesordning, 

kommunfullmäktiges beslut § 135/2020.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska välja arbetsutskott för tiden från och med den 17 

november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde 

nästa mandatperiod 
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Nomineringar till ledamot 

Johan Eriksson (M) nominerar Adam Johansson (M) till ledamot. 

Niclas Hillestrand (S) nominerar Johanna Svensson (S) till ledamot. 

Adam Johansson (M) nominerar Karola Svensson (C) och Göran Gynnemo 

(KD) till ledamöter. 

Albin Gilbertsson (SD) nominerar Jonas Larsson (SD) till ledamot. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

har valt de 5 nominerade till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Nomineringar till ersättare 

Annika Carp (L) nominerar Martin Johansson (L) till ersättare. 

Johanna Svensson (S) nominerar Niclas Hillestrand (S) till ersättare. 

Karola Svensson (C) nominerar Stefan Lennartsson (C) till ersättare. 

Jonas Larsson (SD) nominerar Albin Gilbertsson (SD) till ersättare. 

Göran Gynnemo (KD) nominerar Maria Bruckshaw (KD) till ersättare. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

har valt de 5 nominerade till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Nomineringar till ordförande 

Johan Eriksson (M) nominerar Adam Johansson (M) till ordförande.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 

har valt Adam Johansson (M) till ordförande i kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Nomineringar till vice ordförande 

Adam Johansson (M) nominerar Karola Svensson (C) till vice ordförande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 

har valt Karola Svensson (C) till vice ordförande i kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

  

Paragrafen skickas till       
De valda 

Löneenheten  

Anna-Karin Linder, administratör 
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§ 179 Dnr 2022/00515 

Val av kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Till ledamöter i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet för tiden 

från och med den 17 november 2022 intill det nyvalda 

kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs 

 1 Karola Svensson (C) 

 2  Johanna Svensson (S) 

 3 Adam Johansson (M) 

 4 Albin Gilbertsson (SD) 

 5  Martin Johansson (L) 

 6  Hassan Hussein (S) 

 7  Erik Kyrkander (V) 

 8  Maria Henriksson (S) 

 9  Göran Gynnemo (KD) 

2  Till ersättare i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet för tiden 

från och med den 17 november 2022 intill det nyvalda 

kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs 

 1 Stefan Lennartsson (C) 

 2 Ingvor Bergman (S) 

 3 Christina Jorméus (M) 

 4 Johanna Johansson (SD) 

 5 Annika Carp (L) 

 6 Fredy Neüman (S) 

 7 Emil Estébanez (V) 

 8 Heléne Svensson (S) 

 9 Mats Svanteman (MP) 

3  Till ordförande i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet för tiden 

från och med den 17 november 2022 intill det nyvalda 

kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs 

Karola Svensson (C). 

4  Till förste vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet för tiden från och med den 17 november 2022 intill det nyvalda 

 A
J,

 J
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

58
22

46
91

4




 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30 (39) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs Adam 

Johansson (M).  

5  Till andre vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet för tiden från och med den 17 november 2022 intill det nyvalda 

kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs 

Johanna Svensson (S). 

6  Ersättare i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet ska tjänstgöra 

enligt den av kommunfullmäktige fastställda modellen för 

inträdesordning, kommunfullmäktiges beslut § 135/2020.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska välja utskott för social hållbarhet för tiden från och 

med den 17 november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första 

sammanträde nästa mandatperiod. 

Nomineringar till ledamot 

Adam Johansson (M) nominerar Karola Svensson (C) till ledamot. 

Johanna Svensson  nominerar Johanna Svensson (S), Hassan Hussein (S) 

och Maria Henriksson (S) till ledamot. 

Johan Eriksson (M) nominerar Adam Johansson (M) till ledamot. 

Albin Gilbertsson (SD) nominerar Albin Gilbertsson (SD) till ledamot. 

Annika Carp (L) nominerar Martin Johansson (L) till ledamot. 

Erik Kyrkander (V) nominerar Erik Kyrkander (V) till ledamot. 

Göran Gynnemo (KD) nominerar Göran Gynnemo (KD) till ledamot. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

har valt de 9 nominerade till ledamöter i kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet. 

Nomineringar till ersättare 

Karola Svensson (C) nominerar Stefan Lennartsson (C) till ersättare. 

Johanna Svensson (S) nominerar Ingvor Bergman (S), Fredy Neüman (S) 

och Heléne Svensson (S) till ersättare. 

Johan Eriksson (M) nominerar Christina Jorméus (M) till ersättare. 

Albin Gilbertsson (SD) nominerar Johanna Johansson (SD) till ersättare. 

Annika Carp (L) nominerar Annika Carp (L) till ersättare. 

Erik Kyrkander (V) nominerar Emil Estébanez (V) till ersättare. 

Anders Blom (MP) nominerar Mats Svanteman (MP) till ersättare.    

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

har valt de 9 nominerade till ersättare i kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet. 
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Nomineringar till ordförande 

Adam Johansson (M) nominerar Karola Svensson (C) till ordförande.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 

har valt Karola Svensson (C) till ordförande i kommunstyrelsens utskott för 

social hållbarhet. 

Nomineringar till förste vice ordförande 

Johan Eriksson (M) nominerar Adam Johansson (M) till förste vice 

ordförande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 

har valt Adam Johansson (M) till förste vice ordförande i kommunstyrelsens 

utskott för social hållbarhet. 

Nomineringar till andre vice ordförande 

Niclas Hillestrand (S) nominerar Johanna Svensson (S) till andre vice 

ordförande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 

har valt Johanna Svensson (S) till andre vice ordförande i kommunstyrelsens 

utskott för social hållbarhet. 

  

 

Paragrafen skickas till  
De valda 

Löneenheten 

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 180 Dnr 2022/00516 

Val av kommunstyrelsens utskott för stöd och service 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Till ledamöter i kommunstyrelsens utskott för stöd och service för tiden 

från och med den 1 januari 2023 intill det nyvalda kommunfullmäktiges 

första sammanträde nästa mandatperiod väljs 

1 Johan Eriksson (M) 

2 Ingvor Bergman (S) 

3 Maria Bruckshaw (KD) 

4 Gerhard Karlsson (SD) 

5 Erik Kyrkander (V) 

2  Till ersättare i kommunstyrelsens utskott för stöd och service för tiden 

från och med den 1 januari 2023 intill det nyvalda kommunfullmäktiges 

första sammanträde nästa mandatperiod väljs 

1 Christina Jorméus (M) 

2 Patrik Andersson (S)  

3 Stefan Lennartsson (C) 

4 Johanna Johansson (SD) 

5 Mats Svanteman (MP) 

3  Till ordförande i kommunstyrelsens utskott för stöd och service för tiden 

från och med den 1 januari 2023 intill det nyvalda kommunfullmäktiges 

första sammanträde nästa mandatperiod väljs Johan Eriksson (M). 

4   Till förste vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för stöd och 

service för tiden från och med den 1 januari 2023 intill det nyvalda 

kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs Maria 

Bruckshaw (KD). 

5  Till andre vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för stöd och 

service för tiden från och med den 1 januari 2023 intill det nyvalda 

kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs 

Ingvor Bergman (S). 

6  Ersättare i kommunstyrelsens utskott för stöd och service ska tjänstgöra 

enligt den av kommunfullmäktige fastställda modellen för 

inträdesordning, kommunfullmäktiges beslut § 135/2020.  
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Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska välja utskott för stöd och service för tiden från och 

med 1 januari 2023 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första 

sammanträde nästa mandatperiod.  

Nomineringar till ledamot 

Adam Johansson (M) nominerar Johan Eriksson (M) till ledamot. 

Johanna Svensson (S) nominerar Ingvor Bergman (S) till ledamot. 

Göran Gynnemo (KD) nominerar Maria Bruckshaw (KD) till ledamot. 

Albin Gilbertsson (SD) nominerar Gerhard Karlsson (SD) till ledamot. 

Erik Kyrkander (V) nominerar Erik Kyrkander (V) till ledamot. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

har valt de 5 nominerade till ledamöter i kommunstyrelsens utskott för stöd 

och service. 

Nomineringar till ersättare 

Adam Johansson (M) nominerar Christina Jorméus (M) till ersättare. 

Johanna Svensson (S) nominerar Patrik Andersson (S) till ersättare. 

Karola Svensson (C) nominerar Stefan Lennartsson (C) till ersättare. 

Albin Gilbertsson (SD) nominerar Johanna Johansson (SD) till ersättare. 

Anders Blom (MP) nominerar Mats Svanteman (MP) till ersättare. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

har valt de 5 nominerade till ersättare i kommunstyrelsens utskott för stöd 

och service. 

Nomineringar till ordförande 

Adam Johansson (M) nominerar Johan Eriksson (M) till ordförande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 

har valt Johan Eriksson (M) till ordförande i kommunstyrelsens utskott för 

stöd och service. 

Nomineringar till förste vice ordförande 

Göran Gynnemo (KD) nominerar Maria Bruckshaw (KD) till förste vice 

ordförande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 

har valt Maria Bruckshaw (KD) till förste vice ordförande i 

kommunstyrelsens utskott för stöd och service. 
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Nomineringar till andre vice ordförande 

Johanna Svensson (S) nominerar Ingvor Bergman (S) till andre vice 

ordförande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 

har valt Ingvor Bergman (S) till andre vice ordförande i kommunstyrelsens 

utskott för stöd och service. 
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De valda 
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§ 181 Dnr 2022/00476 

Energibesparingsåtgärder 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att vidta de 

energibesparingsåtgärder under perioden 1 december 2022 – 31 mars 

2023 som presenteras i respektive fas i syfte att bidra till en stabil 

elleverans inom Europa. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att för nämndens del vidta de åtgärder som 

anges under fas 1 med start den 1 december 2022. 

Sammanfattning 

Ökade elpriser i Europa har inneburit att kommunen behöver ta beslut om 

åtgärdsförslag i syfte att minimera prisutvecklingen. Samtliga förvaltningar 

har gemensamt tagit fram åtgärdsförslag som aktiveras vid tre olika 

skeenden baserat på prisutveckling.  

Kommunledningsförvaltningen anser att kommunen måste hushålla med 

ekonomin samt bidra på bästa möjliga sätt i syfte att säkerställa en elleverans 

till Europa. I samråd med övriga förvaltningar har man gjort en bedömning 

att åtgärder kan genomföras i olika faser i syfte att minimera konsekvensen 

på den kommunala verksamheten samt på allmänheten. 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för kommunstyrelsen då det är tekniska nämnden som 

ansvarar för driften gällande energi. På grund av detta behöver beslut om 

finansiering inte tas. Alla förslag innebär en minskad energiförbrukning 

vilket i sin tur innebär en minskad energikostnad för kommunen som idag 

har ett rörligt elpris.  

Åtgärderna ska ske mellan 1 december 2022 till och med 31 mars 2023.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-16 

 Bifogad presentation ”Kommunala byggnader FAS 1-3” 

 Uppdrag från Regeringskansliet om energibesparingsåtgärder, 2022-

09-08 
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Samtliga nämnder i Falköping kommun. 

Pia Alhäll, kommundirektör            
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§ 182 Dnr 2022/00002 

Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger 

någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. 

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, 

ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kommunstyrelsens 

delegationsbestämmelser. 

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 

samma rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Kommun-

styrelsen kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan kommunstyrelsen när 

som helst återkalla delegationen. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens delegations-

bestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande 

sammanträde. Anmälda delegationsbeslut presenteras för kommunstyrelsen i 

form av nedanstående förteckning. 

Anmälda delegationsbeslut 

Dokumentid Beslut Handläggare 

91214 Tillägg till avtal med Tietoevry Oyj om 

personuppgiftbiträdesavtal i samband 

med avtal gällande lönesystem 

Maria Axelsson 

91216 Yttrande gällande remiss från 

Länsstyrelsen om anmälan av 

vattenverksamhet på fastigheten 

Friggeråker 18:1 

Erna Pezic 

91217 Avtal med Ekologigruppen Ekoplan AB 

om direktupphandling om framtagande 

av grönstrukturplan för Falköping, 

Stenstorp och Floby 

Erna Pezic 

91234 Avtal med Varbi AB om 

rekryteringssystem 

Maria Axelsson 

 A
J,

 J
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

58
22

46
91

4




 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37 (39) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

91241 Delegationbeslut gällande ansökan 

Klimatklivet gällande spårbyggnation 

Edvin Ekholm 

91252 Adressättning för fastigheten Yreboden 

1:1 

Mikael Carp 

91254 Adressättning för fastigheten Tiarp 2:11 Mikael Carp 

91289 Avtal Naturvårdstjänster i Skaraborg 

praktisk skötsel 2022-23 

Erna Pezic 

91294 Avtal om jordbruksarrende på del av 

fastigheten Redberga 1:27 med flera 

Lolita Dikanda 

91302 Direktupphandlat avtal avseende 

verksamhetsutvecklingsuppdrag Biogas 

Pia Alhäll 

91321 Adressättning för fastigheten 

Byggmästaren 13 

Mikael Carp 

91323 Adressättning för fastigheten 

Byggmästaren 13 

Mikael Carp 

91327 Avtal med Aktiv Handel om gåvokort Pia Alhäll 

91330 Överlåtelse av anläggningsarrende till 

On Tower Sweden AB på del av 

fastigheten Bestorp 12:12 

Lolita Dikanda 

91371 Avtal med Sörby jaktlag om jakträtt del 

av fastigheten Floby 5:13 med flera 

Lolita Dikanda 

91372 Adressättning för fastigheten Kölvatorp 

1:1 

Mikael Carp 

91373 Avtal om servitut på del av fastigheten 

Stalaktiten 7 till förmån för fastigheten 

Gamla stan 2:26 

Lolita Dikanda 

91376 Adressättning för fastigheten Tiarp 6:9 Mikael Carp 

 

91394 

Delegationsbeslut gällande ansökan och 

överenskommelse om 

fastighetsreglering del av Friggeråker 

23:1 

Alexander 

Järkeborn 

 

91395 

Avtal gällande nyttjanderätt på del av 

fastigheten Friggeråker 25:8 för 

jordbruksändamål 

Alexander 

Järkeborn 
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2022-11-16 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 183 Dnr 2022/00001 

Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.   

Nr Ärende 

1 Protokoll från miljönämnden östra Skaraborg den 12 oktober 

2022 

2 Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbunds direktionsmöte 

den 7 oktober 2022 

3 Mötesanteckningar från ägardialog med Falköpings 

Hyresbostäder AB den 14 oktober år 2022 

4 Lägesrapport för samverkansprojektet "Områdesprofil Dotorp-

Wetterlin" - nulägesrapport 

5 Lägesrapport från Falköpings Hyresbostäder AB i samband med 

ägardialog den 14 oktober 2022 

6 Presentation av ekonomiskt läge för Falköpings Hyresbostäder 

AB i samband med ägardialog den 14 oktober år 2022 

7 Ägardialog med Falköpings Hyresbostäder AB den 14 oktober år 

2022 

8 Mötesanteckningar rådet för funktionshinderfrågor 2022-10-17 

9 Protokoll från Avfall och Återvinning Skaraborgs direktionsmöte 

den 24 oktober 2022 

10 Protokoll från direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborgs 

den 21 oktober 2022 

11 Protokoll från det kommunala pensionärsrådets sammanträde den 

27 oktober år 2022 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 184 Dnr 2022/00011 

Rapportering från arbetet i kommunalförbunden år 
2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Information 

Adam Johansson (M) informerar kommunstyrelsen om några av ärendena 

som behandlades på Skaraborgs kommunalförbunds förbundsdirektions 

senaste sammanträde.  

Kvarvarande statsbidrag kopplat till suicidprevention fördelas ut till 

förbundets medlemmar. 

Kommande revidering av ägardokument för Gryning Vård innebär 

förändringar i uppdraget som riktas i första hand till barn med störst behov. 

Gryning Vård ska arbeta mot delägande kommuner och utifrån 

självkostnadsprincip. 
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Sammanträdesdatum 


2022-11-16 
 


 


  
 


 


 


Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:00–16:34, ajournering kl. 14:37–14:56 


Beslutande Adam Johansson (M), Ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice 
ordförande 
Johanna Svensson (S), 2:e vice 
ordförande 
Jonas Larsson (SD) 
Johan Eriksson (M) 
Niclas Hillestrand (S) 
 


Annika Carp (L), tjänstg. ers. 
Ingvor Bergman (S) 
Göran Gynnemo (KD) 
Albin Gilbertsson (SD) 
Erik Kyrkander (V) 
Fredy Neüman (S) 
Anders Blom (MP) 


Ersättare 


 


Pema Malmgren (M) 
Stefan Lennartsson (C) 
Hassan Hussein (S) 
Maria Bruckshaw (KD) 
 


Johanna Johansson (SD) 
Patrik Andersson (S) 
Mats Svanteman (MP) 


Övriga närvarande 
 
 
 


Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef, §§ 158-169, 173-177, 182-184 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Magnus Fleischer, ekonomichef, §§ 159-160 
Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef, §§ 159-160 
Hampus Haga, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, § 170 
Christina Seveborg, bibliotekschef, § 170 
Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare, § 172 
Dag Fredriksson, kommunekolog, § 176 
Dina Ebbeson, biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen, § 181 
Marcus Boström, fastighetschef, § 181 
 


Justerare Johanna Svensson (S) 


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 158-184 


Ordförande Adam Johansson 


Justerare  Johanna Svensson 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kommunstyrelsen 


Sammanträdesdatum 2022-11-16 


Justeringsdatum 2022-11-21 


Anslaget är uppsatt  2022-11-21–2022-12-12 


Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Sebastian Helin 
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Ärendelista 


§ 158 Dnr 2022/00585 
Information om kommunstyrelsens arbetssätt .............................. 4 


§ 159 Dnr 2022/00478 
Flerårsplan för åren 2023-2025 och budget för år 2023 ................. 5 


§ 160 Dnr 2022/00527 
Månadsrapport från förvaltningarna per den 31 oktober 2022 ..... 7 


§ 161 Dnr 2022/00473 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott år 2023 ....... 8 


§ 162 Dnr 2022/00454 
Delårsrapport för kommunalförbundet Avfall och Återvinning 
Skaraborg per den 30 juni 2022 .................................................... 10 


§ 163 Dnr 2022/00468 
Delårsrapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 
30 juni 2022 .................................................................................... 11 


§ 164 Dnr 2022/00447 
Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per den 31 juli 
2022 ................................................................................................. 12 


§ 165 Dnr 2022/00303 
Delårsrapport för Samordningsförbundet Skaraborg per den 31 
augusti 2022 ................................................................................... 13 


§ 166 Dnr 2022/00384 
Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst per 
den 31 augusti 2022 ....................................................................... 14 


§ 167 Dnr 2022/00512 
Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan östra 
Skaraborg per den 31 augusti 2022 .............................................. 15 


§ 168 Dnr 2022/00137 
Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021 och utbetalning 
för år 2023 ....................................................................................... 16 


§ 169 Dnr 2022/00472 
Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2023 .................................................................. 17 


§ 170 Dnr 2022/00228 
Biblioteksplan för Falköpings kommun 2022-2026 ...................... 18 


§ 171 Dnr 2022/00459 
Upphävande av tekniska nämndens reglemente och ändring av 
kommunstyrelsens reglemente..................................................... 19 


§ 172 Dnr 2022/00464 
Upprättande av alternativ ledningsplats för att upprätthålla 
ledningsförmågan vid extraordinära händelser ........................... 20 


§ 173 Dnr 2022/00451 
Gemensamma avfallsföreskrifter för kommunalförbundet Avfall 
och Återvinning Skaraborg ........................................................... 22 


§ 174 Dnr 2022/00284 
Riktlinje för solenergi på kommunala byggnader ........................ 23 
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§ 175 Dnr 2022/00399 
Investering i mikrobiologisk säkerhetsbarriär med mera och 
uppmaning att revidera förbundsordningen ................................ 24 


§ 176 Dnr 2022/00324 
Strategi för kommunägd skog....................................................... 25 


§ 177 Dnr 2022/00509 
Avgifter för ansökan om godkännande av fristående förskola, 
fristående friliggande fritidshem, fristående pedagogisk omsorg 
samt förändringar i verksamhet .................................................... 26 


§ 178 Dnr 2022/00514 
Val av kommunstyrelsens arbetsutskott ...................................... 27 


§ 179 Dnr 2022/00515 
Val av kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet .............. 29 


§ 180 Dnr 2022/00516 
Val av kommunstyrelsens utskott för stöd och service .............. 32 


§ 181 Dnr 2022/00476 
Energibesparingsåtgärder............................................................. 35 


§ 182 Dnr 2022/00002 
Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2022 ............................ 36 


§ 183 Dnr 2022/00001 
Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2022 ........................ 38 


§ 184 Dnr 2022/00011 
Rapportering från arbetet i kommunalförbunden år 2022 ........... 39 
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§ 158 Dnr 2022/00585 


Information om kommunstyrelsens arbetssätt  


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Information 


Linda Karelid, kanslichef och Sara Cronholm, kommunjurist informerar om 


kommunstyrelsens arbetssätt.  
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§ 159 Dnr 2022/00478 


Flerårsplan för åren 2023-2025 och budget för år 2023 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 


resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2023 och plan 


2023-2025. 


2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 


driftsbudgeten för år 2023 och plan 2023-2025. 


3  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 


investeringsbudgeten för år 2023 och plan 2024-2027.  


4  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen på 


21,95 kronor ska vara oförändrad under år 2023. 


5  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 


kommunstyrelsen att följa upp 2023 års löneöversyn och vid behov 


utfördela avsatta budgetmedel för personalkostnadsökning. 


6  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 


kommunstyrelsen att besluta om användning och fördelning av Interna 


poster, kommunstyrelsen ej fördelade medel: Oförutsedda driftskostnader, 


Strategiska utvecklingsmedel och Framtida lokalbehov. 


7  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen 


och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för år 2023-2025 


med verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån fastställd budgetram.   


8  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2023 besluta 


borgensavgiften för Falköpings hyresbostäder AB till 0,35 procent, för 


Hotellfastigheter i Falköpings AB till 0,30 procent samt Fastighets AB 


Mösseberg till 0,30 procent. 


9  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2023 besluta om 


borgensram för Falköpings hyresbostäder AB och Fastighets AB 


Mösseberg till 900,0 miljoner kronor samt borgensram till 12,0 miljoner 


kronor för Hotellfastigheter i Falköping AB. 


10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för perioden år 2023 


besluta om lånetak om 900,0 miljoner kronor för samtliga kommunala 


bolag. 


Deltar ej i beslutet 


Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna och 


Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet. 
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Sammanfattning 


Flerårsplan för år 2023-2025 är den styrande koalitionens förslag på hur 


drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de 


kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven 


i kommunlagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och 


ekonomistyrning.  


 Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-28 


 Ändringar i flerårsplan för år 2023-2025 till KS 


 Flerårsplan för år 2023-2025 


 Kommunstyrelsen § 142/2022 Beslut om skattesats för år 2023 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige             
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§ 160 Dnr 2022/00527 


Månadsrapport från förvaltningarna per den 31 oktober 
2022 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Falköpings kommuns 


månadsrapport per den 30 oktober 2022. 


Sammanfattning 


I månadsrapporten per oktober år 2022 landar prognostiserat resultat på 


130,8 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse om 81,1 miljoner kronor 


mot kommunens budgeterade resultat på 49,7 miljoner kronor. Den positiva 


avvikelsen kan främst kopplas till högra skatteintäkter och generella 


statsbidrag, nya regeringens kompensation retroaktivt för höga 


energikostnader under år 2022 samt svårigheter för nämnderna att bemanna 


upp enligt sin verksamhetsplanering då det varit flera vakanser på tjänster 


eller brist på personal med rätt kompetens för att kunna tillsätta tjänster.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-14 


 Månadsrapport per oktober 2022 (pdf) 


  


 


Paragrafen skickas till  
Magnus Fleischer, ekonomichef 


Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef 


            







 


Kommunstyrelsen 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


8 (39) 


Sammanträdesdatum 


2022-11-16 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 161 Dnr 2022/00473 


Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott år 
2023 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande dagar under år 


2023. 


1 februari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 31 maj, 28 juni, 30 augusti, 4 


oktober, 1 november, 13 december. 


Sammanträdena 1 februari, 29 mars, 31 maj, 30 augusti och 1 november 


är heldagar med start kl. 09.00. 


Sammanträdena 1 mars, 26 april, 28 juni, 4 oktober och 13 december 


startar mötena kl. 13.00. 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts studiebesök äger rum samma dagar som 


kommunstyrelsens sammanträden, med undantag för april och juni, med 


start kl. 10.00. 


2  Kommunstyrelsens utskott för stöd och service sammanträder följande 


dagar under år 2023. 


2 februari, 2 mars, 30 mars, 27 april, 1 juni, 29 juni, 31 augusti, 5 oktober, 


2 november, 14 december. 


Sammanträdena startar kl. 13.00. 


3  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet sammanträder följande 


dagar under år 2023. 


2 februari, 30 mars, 1 juni, 5 oktober, 2 november, 14 december. 


Sammanträdena startar kl. 09.00. 


Sammanfattning 


Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på 


sammanträdestider för kommunstyrelsens utskott för år 2023, som baseras på 


sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 


Förslaget omfattar sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, 


kommunstyrelsens utskott för stöd och service, samt kommunstyrelsens 


utskott för social hållbarhet. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-12 


 Sammanträdesschema för kommunstyrelsen 2023 
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Paragrafen skickas till  
Anna-Karin Linder, administratör 


Ekonomiavdelningen 


HR-avdelningen 
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§ 162 Dnr 2022/00454 


Delårsrapport för kommunalförbundet Avfall och 
Återvinning Skaraborg per den 30 juni 2022 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 


kommunalförbundet Avfallshantering och Återvinnings delårsrapport per 


den 30 juni 2022. 


Sammanfattning 


Kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg ansvarar för den 


kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Direktionen 


beslutade den 26 september 2022, § 44, att godkänna delårsrapporten för år 


2022. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att 


godkänna kommunalförbundet Avfallshantering och Återvinnings 


delårsrapport per den 30 juni 2022.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 


 Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2022-10-04 


 Granskning av delårsrapporten 2022, KPMG 


 Direktionen, § 44/2022 


 Delårsrapport 2022 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 163 Dnr 2022/00468 


Delårsrapport för kommunalförbundet 
Skaraborgsvatten per den 30 juni 2022 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårs-


rapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2022. 


Sammanfattning 


Skaraborgsvatten har till uppgift att lösa medlemskommunernas 


vattenförsörjning. Direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten 


beslutade den 26 augusti 2022, § 20, att godkänna delårsrapporten per den 30 


juni 2022 och att sända den till revisorerna för granskning. 


Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 


kommunalförbundet Skaraborgsvattens delårsrapport per den 30 juni 2022.     


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 


 Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2022-10-04 


 Granskning av delårsrapporten, KPMG 


 Delårsrapport per den 30 juni 2022 


 Direktionen, § 20/2022 
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§ 164 Dnr 2022/00447 


Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per 
den 31 juli 2022 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Skaraborgs 


kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2022. 


Sammanfattning 


Syftet med Skaraborgs kommunalförbund är att tillvarata 


medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och 


samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal 


nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Direktionen för Skaraborgs 


kommunalförbund beslutade den 2 september 2022, § 44, att godkänna det 


upprättade delårsbokslutet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 


kommunfullmäktige godkänner Skaraborgs kommunalförbunds 


delårsrapport per den 31 juli år 2022. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 


 Revisorernas granskning av delårsrapporten, 2022-09-19 


 PWCs granskning av delårsrapporten 


 Skaraborgs kommunalförbunds direktion § 44/2022 


 Delårsrapport per den 31 juli 2022  
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§ 165 Dnr 2022/00303 


Delårsrapport för Samordningsförbundet Skaraborg 
per den 31 augusti 2022 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 


Samordningsförbundet Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2022.        


Sammanfattning 


Samordningsförbundet Skaraborg är en samverkansform för 


Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 14 


kommuner i Skaraborg. Styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg 


beslutade den 20 september 2021, § 6b, att godkänna delårsredovisningen. 


Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 


Samordningsförbundet Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2022.        


Bakgrund 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 


 Protokoll från styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg, 2022-


09-20 


 Delårsredovisning 2022 
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§ 166 Dnr 2022/00384 


Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling 
Väst per den 31 augusti 2022 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 


kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 


augusti 2022. 


Sammanfattning 


Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med ändamålet att tillgodose 


medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att 


bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. 


Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 30 september 2022, § 482, 


beslutat att godkänna delårsrapporten 2022. Kommunledningsförvaltningen 


föreslår att kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet 


Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 augusti 2022.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 


 Revisorernas bedömning av delårsrapporten samt PWCs 


granskningsrapport, 2022-10-05 


 Direktionen, § 482/2022 


 Delårsrapport 2022  
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§ 167 Dnr 2022/00512 


Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan 
östra Skaraborg per den 31 augusti 2022 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 


kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport per 


den 31 augusti 2022. 


Sammanfattning 


Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) har ansvar för 


tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 


livsmedelskontroll i medlemskommunerna. Direktionen beslutade den 21 


oktober 2022, § 11, att godkänna förslaget till delårsrapport. 


Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 


kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport per den 


31 augusti 2022. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-04 


 Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2022-10-25  


 Granskning av delårsrapport 2022, PWC 


 Direktionen, § 11/2022 


 Delårsrapport 2022 
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§ 168 Dnr 2022/00137 


Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021 och 
utbetalning för år 2023 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partiernas 


redovisning av partistödet för år 2021 läggs till handlingarna. 


2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet för 


år 2023 betalas ut till samtliga partier som är representerade i 


kommunfullmäktige i Falköpings kommun enligt reglerna för kommunalt 


partistöd. 


Sammanfattning 


I kommunallagen finns bestämmelser om kommunalt partistöd. Där anges att 


kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för 


att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.  


Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022, § 79 om nya regler för 


partistöd vilket innebär en höjning av partistödet som har varit på samma 


nivå under en längre tid. De nya reglerna innefattar en årlig justering av 


partistödet som beräknas utifrån riksdagsledamotsarvodet.  


Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har lämnat in 


granskningsrapport samt redovisning i tid. Kommunledningsförvaltningen 


föreslår att partiernas redovisning av partistödet för år 2021 läggs till 


handlingarna samt att partistödet för år 2023 betalas ut till samtliga partier 


som är representerade i kommunfullmäktige i Falköpings kommun. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01 


 Vänsterpartiets granskning och redovisning, inkom den 30 juni 2022  


 Kristdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 28 juni 


2022 


 Liberalernas granskning och redovisning, inkom den 30 juni 2022  


 Socialdemokraternas granskning och redovisning, inkom den 14 juni 


2022  


 Moderaternas granskning och redovisning, inkom den 9 juni 2022  


 Miljöpartiets granskning och redovisning, inkom den 24 mars 2022 


 Sverigedemokraternas granskning och redovisning, inkom den 22 


mars 2022  


 Centerpartiets granskning och redovisning, inkom den 14 mars 2022  
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§ 169 Dnr 2022/00472 


Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2023 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att annonsering 


om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2023 ska ske i 


Falköpings Tidning (FT). 


Sammanfattning 


Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages enligt kommunallagen 


(KL 5 kap, 13 §) på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka före 


sammanträdesdagen.  


Kommunfullmäktige har även inför varje år tagit beslut om i vilka 


ortstidningar som uppgift om tid och plats för sammanträdena ska införas.  


Kommunledningsförvaltningen föreslår att annonsering om tid och plats för 


kommunfullmäktiges sammanträden år 2023 ska ske i Falköpings Tidning 


(FT). 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-12 
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§ 170 Dnr 2022/00228 


Biblioteksplan för Falköpings kommun 2022-2026 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta biblioteksplan för 


Falköpings kommun 2022-2026. 


2 Biblioteksplanen gäller från och med den 15 december 2022 och ersätter 


kommunfullmäktiges beslut från den 25 mars 2019, § 20.  


Sammanfattning 


Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och regioner anta 


biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. En 


arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, 


barn- och utbildningsförvaltningen, kompetens- och arbetslivsförvaltningen 


och socialförvaltningen har tagit fram en ny biblioteksplan som ska gälla 


under åren 2022–2026. Biblioteksplanen fastställs av kommunfullmäktige. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 


 Kompetens- och arbetslivsnämnden § 57/2022 


 Barn- och utbildningsnämnden § 119/2022 


 Kultur- och fritidsnämnden § 16/2022 


 Kommunledningsförvaltningens förslag till Biblioteksplan för 


Falköpings kommun 2022-2026 
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§ 171 Dnr 2022/00459 


Upphävande av tekniska nämndens reglemente och 
ändring av kommunstyrelsens reglemente 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 


tekniska nämndens reglemente från och med den 1 januari 2023. 


2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 


kommunstyrelsens reglemente. 


3  Ändringen av kommunstyrelsens reglemente ska gälla från och med den 1 


januari 2023 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter 


kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2022, § 95. 


Sammanfattning 


Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022 att tekniska nämnden ska 


upphöra från och med den 1 januari 2023. Därmed behöver 


kommunfullmäktige upphäva tekniska nämndens reglemente från och med 


den 1 januari 2023. Ett förslag till ändring kommunstyrelsens reglemente har 


tagits fram i vilket tekniska nämndens ansvarsområden har förts över till 


kommunstyrelsen. Utöver dessa anpassningar av ansvarsområden har även 


några mindre tillägg i kommunstyrelsens reglemente gjorts vad gäller 


regleringen av protokollsanteckning, ledning och samordning av 


elsäkerhetslagen samt delegation för kommunstyrelsen att utse ombud och 


instruktioner till ombud vid bolags- och föreningsstämmor. Mot bakgrund av 


kommunfullmäktiges beslut om politisk organisation föreslår 


kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige upphäver tekniska 


nämndens reglemente från den 1 januari 2023 och antar ändring av 


kommunstyrelsens reglemente från samma datum. Beslutet medför inte 


några direkta ekonomiska konsekvenser.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-12 


 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 


 Tekniska nämndens nuvarande reglemente 


 Kommunstyrelsens nuvarande reglemente 
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§ 172 Dnr 2022/00464 


Upprättande av alternativ ledningsplats för att 
upprätthålla ledningsförmågan vid extraordinära 
händelser 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnden för samhällsskydd mellersta 


Skaraborg i uppdrag att ansvara för att upprätta en alternativ 


ledningsplats. 


2 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag 


att ingå eventuella säkerhetsskyddsavtal som kan behövas med anledning 


av projektet. 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i flerårsplan 2023-


2025 ta hänsyn till en utökad investeringsram för nämnden för samhälls-


skydd mellersta Skaraborg med netto 15 miljoner kronor (brutto uppgår 


investeringen till 30 miljoner kronor men ett beräknat statligt stöd med 


lägst 15 miljoner kronor beräknas dras av). Beräknade ökade drifts-


kostnader om totalt 800 000 kronor per år fördelas enligt beslutad 


fördelningsmodell mellan samverkanskommunerna vilket för Falköpings 


kommun skulle innebära ett tillskott till nämndens ram om cirka 350 000 


kronor per år.   


Sammanfattning 


Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har föreslagit att 


kommunstyrelserna i den gemensamma nämnden ger nämnden i uppdrag att 


ansvara för att upprätta en alternativ ledningsplats samt att föreslå 


kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna utökning av 


nämndens budget för de kostnader en alternativ ledningsplats medför. 


Förvaltningen förslår även att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens 


ordförande i uppdrag att ingå eventuella säkerhetsskyddsavtal som kan 


behövas med anledning av projektet. En alternativ ledningsplats behövs för 


att kommunstyrelsen ska kunna vidhålla sitt lednings- och 


samordningsfunktion i händelse av en extraordinär händelse eller vid höjd 


beredskap. En utökning av nämndens investeringsram behövs med netto 15 


miljoner kronor. Dessa föreslås att kommunfullmäktige tar hänsyn till i 


kommande flerårsplan 2023-2025. En utökning av nämnden för 


samhällsskydd mellersta Skaraborgs budget kommer att behövas med cirka 


350 000 kronor för Falköpings kommuns del.  
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 Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-11 


 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut § 27/2022 
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Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande           
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§ 173 Dnr 2022/00451 


Gemensamma avfallsföreskrifter för 
kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det av direktionen 


för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg framtagna 


förslaget till avfallsföreskrifter. 


2  Föreskrifterna ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter de 


nuvarande avfallsföreskrifterna som beslutades av kommunfullmäktige 


den 27 februari 2017, § 20.   


Sammanfattning 


Direktionen i kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg har 


föreslagit att medlemskommunerna antar bifogat förslag till gemensamma 


avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser om hur 


hushållsavfallet ska hanteras. De huvudsakliga förändringarna gentemot 


nuvarande avfallsföreskrifter är att en anpassning har gjorts utifrån förändrad 


lagstiftning. Förslaget har varit ute på samråd. Därefter har en mindre 


justering gjorts och direktionen har bedömt att en ny utställning inte behöver 


ske. Utifrån direktionens förslag och bedömning föreslår förvaltningen att 


kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget. Förslaget innebär inte några 


direkta ekonomiska konsekvenser för varken kommunalförbundet eller 


medlemskommunerna men kan innebära att avfallstaxan i framtiden kan 


behöva höjas.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-11 


 Direktionen för kommunalförbundet Avfall och Återvinnings beslut  


§ 45/2022 


 Förslag till avfallsföreskrifter 


 Samrådsredogörelse, 2022-09-16 
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§ 174 Dnr 2022/00284 


Riktlinje för solenergi på kommunala byggnader 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen antar riktlinje för solenergi för kommunala byggnader, 


att gälla från och med den 1 december 2022. 


Sammanfattning 


Kommunstyrelsen har i flerårsplanen år 2021-2023 fått i uppdrag från 


kommunfullmäktige att ta fram en strategi för solenergi och hur kommunala 


tak kan arrenderas ut till privata energiproducenter. Samhällsbyggnads-


förvaltningen har utrett frågan och anser inte att det är genomförbart att 


arrendera ut kommunala tak till energiproducenter då kostnader och 


ansvarsfrågor anses vara för stora och riskfyllda. Samhällsbyggnads-


förvaltningen är positiv till fortsatt satsning på solcellsproducerad el men i 


egen regi. Ett förslag på riktlinje för solenergi för kommunala byggnader har 


tagits fram, vilken tekniska nämnden har ställt sig bakom. Kommunlednings-


förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjen. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-14 


 Tekniska nämnden § 71/2022 


 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-18 


 Svar på hur kommunala tak kan arrenderas ut till energiproducenter 


 Förslag på riktlinje för solenergi på kommunala byggnader 
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Anna-Karin Linder, administratör 
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§ 175 Dnr 2022/00399 


Investering i mikrobiologisk säkerhetsbarriär med mera 
och uppmaning att revidera förbundsordningen 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge att 


kommunalförbundet Skaraborgsvatten får uppta lån till maximalt 250 


miljoner kronor. 


2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana 


förbundsdirektionen i kommunalförbundet Skaraborgsvatten att revidera 


förbundsordningen. 


Sammanfattning 


Skaraborgsvatten är kommunalförbund vars uppgift är att leverera 


dricksvatten till medlemskommunerna Falköping, Skövde och Skara. För att 


uppfylla lagkraven i dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30, behöver 


Skaraborgsvatten komplettera den dricksvattenframställande processen med 


ytterligare en mikrobiologisk barriär. Skaraborgsvatten har idag en 


skuldsättning på omkring 80 miljoner kronor.  


Investeringen i barriären beräknas uppgå till ca 100 miljoner kronor. 


Ytterligare ca 50 miljoner kronor behövs för framtida investeringar i en ny 


dricksvattenreservoar och 20 miljoner kronor för övriga investeringar samt 


en likviditetsreserv. Eftersom investeringarna kräver upptagande av lån där 


sammanlagda låneskulden överstiger 25 miljoner kronor, krävs enligt 


förbundsordningen medgivande från medlemskommunerna för upptagande 


av lånen. Indirekt kommer kostnader att belasta vattenpriset som 


medlemskommunerna betalar till Skaraborgsvatten.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-07 


 Skrivelse gällande fråga från Skaraborgsvatten om godkännande av 


investering i en mikrobiologisk säkerhetsbarriär  från 


Skaraborgsvatten, 2022-08-31 


 Investeringsbudget Skaraborgsvatten, 2022-10-18 


 Protokoll från Skaraborgsvattens direktionsmöte den 20 maj 2022 
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Kommunfullmäktige             
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§ 176 Dnr 2022/00324 


Strategi för kommunägd skog 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att anta strategi för kommunägd skog, som 


börjar gälla från och med den 1 december 2022. 


Sammanfattning 


Stadsbyggnadsavdelningen har tagit fram en strategi inklusive åtgärdsplan 


för kommunägd skog. Arbetet har pågått sedan 2020. Kommunen har i 


dagsläget 533 ha skog. Ca 1/3, 170 ha av skogen, ligger i de fem kommunala 


naturreservaten och skötseln styrs huvudsakligen av respektive reservats 


skötselplan. 


Strategin innehåller övergripande strategier samt en åtgärdsplan inriktad på 


ekologisk, social och kulturell samt ekonomisk hållbarhet. Strategin styrs av 


nationella miljömål, Agenda 2030, Skogsstyrelsens målbilder, regionala mål 


och kommunala dokument som Naturvårdsprogram och Friluftsplan för 


Falköpings kommun. 


Strategin innehåller också säkerhetsaspekter angående förebyggande och 


handhavande vid händelse av skogsbrand. De ekonomiska konsekvenserna 


för strategins implementering uppskattas inte vara stora. Respektive ansvarig 


förvaltning eller enhet förväntas ta eventuella ökade kostnader i sin ordinarie 


budget. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-12 


 Strategi för kommunägd skog 


 Yttranden från nämnderna 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsförvaltningen 


Samhällsbyggnadsförvaltningen, park/gata 


Kommunledningsförvaltningen, stadsbyggnad 


Dag Fredriksson, kommunekolog 


Anna-Karin Linder, administratör 
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§ 177 Dnr 2022/00509 


Avgifter för ansökan om godkännande av fristående 
förskola, fristående friliggande fritidshem, fristående 
pedagogisk omsorg samt förändringar i verksamhet 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta ”avgifter för 


ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående friliggande 


fritidshem, fristående pedagogisk omsorg samt förändring i verksamhet” 


att gälla från och med den 2 januari 2023. 


2  Avgiften tas upp i kommunal författningssamling och ersätter 


kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2021, § 97. 


Sammanfattning 


En förändring i skollagen höjer kraven på godkännande av huvudman till 


fristående pedagogisk omsorg. Lagstiftaren öppnar även upp möjligheten för 


tillståndsmyndigheten att ta ut en avgift för att behandla en sådan ansökan, i 


likhet med en ansökan om godkännande av huvudman till fristående 


förskola. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att föreslå 


kommunfullmäktige införa avgifter för ansökan om rätt till bidrag för 


fristående pedagogisk omsorg samt att justera avgifterna för ansökan om 


godkännande av huvudman till fristående förskola och fristående friliggande 


fritidshem, då tidigare avgiftsnivå varit för låg utifrån kommunens verkliga 


kostnader för ansökningsförfarandet. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-03 


 Barn- och utbildningsnämnden §114/2022 


 Förslag på avgifter 


 Nu gällande avgifter 
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§ 178 Dnr 2022/00514 


Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden från och med 


den 17 november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första 


sammanträde nästa mandatperiod väljs 


1 Adam Johansson (M) 


2 Johanna Svensson (S) 


3 Karola Svensson (C) 


4 Jonas Larsson (SD) 


5 Göran Gynnemo (KD) 


2  Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden från och med den 


17 november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första 


sammanträde nästa mandatperiod väljs 


1 Martin Johansson (L) 


2 Niclas Hillestrand (S) 


3 Stefan Lennartsson (C) 


4 Albin Gilbertsson (SD) 


5 Maria Bruckshaw (KD) 


3  Till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden från och med 


den 17 november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första 


sammanträde nästa mandatperiod väljs Adam Johansson (M). 


4  Till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden från och 


med den 17 november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första 


sammanträde nästa mandatperiod väljs Karola Svensson (C). 


5  Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott ska tjänstgöra enligt den av 


kommunfullmäktige fastställda modellen för inträdesordning, 


kommunfullmäktiges beslut § 135/2020.  


Sammanfattning 


Kommunstyrelsen ska välja arbetsutskott för tiden från och med den 17 


november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde 


nästa mandatperiod 
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Nomineringar till ledamot 


Johan Eriksson (M) nominerar Adam Johansson (M) till ledamot. 


Niclas Hillestrand (S) nominerar Johanna Svensson (S) till ledamot. 


Adam Johansson (M) nominerar Karola Svensson (C) och Göran Gynnemo 


(KD) till ledamöter. 


Albin Gilbertsson (SD) nominerar Jonas Larsson (SD) till ledamot. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 


har valt de 5 nominerade till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. 


Nomineringar till ersättare 


Annika Carp (L) nominerar Martin Johansson (L) till ersättare. 


Johanna Svensson (S) nominerar Niclas Hillestrand (S) till ersättare. 


Karola Svensson (C) nominerar Stefan Lennartsson (C) till ersättare. 


Jonas Larsson (SD) nominerar Albin Gilbertsson (SD) till ersättare. 


Göran Gynnemo (KD) nominerar Maria Bruckshaw (KD) till ersättare. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 


har valt de 5 nominerade till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 


Nomineringar till ordförande 


Johan Eriksson (M) nominerar Adam Johansson (M) till ordförande.  


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 


har valt Adam Johansson (M) till ordförande i kommunstyrelsens 


arbetsutskott. 


Nomineringar till vice ordförande 


Adam Johansson (M) nominerar Karola Svensson (C) till vice ordförande. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 


har valt Karola Svensson (C) till vice ordförande i kommunstyrelsens 


arbetsutskott. 


  


Paragrafen skickas till       
De valda 


Löneenheten  


Anna-Karin Linder, administratör 
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§ 179 Dnr 2022/00515 


Val av kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Till ledamöter i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet för tiden 


från och med den 17 november 2022 intill det nyvalda 


kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs 


 1 Karola Svensson (C) 


 2  Johanna Svensson (S) 


 3 Adam Johansson (M) 


 4 Albin Gilbertsson (SD) 


 5  Martin Johansson (L) 


 6  Hassan Hussein (S) 


 7  Erik Kyrkander (V) 


 8  Maria Henriksson (S) 


 9  Göran Gynnemo (KD) 


2  Till ersättare i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet för tiden 


från och med den 17 november 2022 intill det nyvalda 


kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs 


 1 Stefan Lennartsson (C) 


 2 Ingvor Bergman (S) 


 3 Christina Jorméus (M) 


 4 Johanna Johansson (SD) 


 5 Annika Carp (L) 


 6 Fredy Neüman (S) 


 7 Emil Estébanez (V) 


 8 Heléne Svensson (S) 


 9 Mats Svanteman (MP) 


3  Till ordförande i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet för tiden 


från och med den 17 november 2022 intill det nyvalda 


kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs 


Karola Svensson (C). 


4  Till förste vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för social 


hållbarhet för tiden från och med den 17 november 2022 intill det nyvalda 
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kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs Adam 


Johansson (M).  


5  Till andre vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för social 


hållbarhet för tiden från och med den 17 november 2022 intill det nyvalda 


kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs 


Johanna Svensson (S). 


6  Ersättare i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet ska tjänstgöra 


enligt den av kommunfullmäktige fastställda modellen för 


inträdesordning, kommunfullmäktiges beslut § 135/2020.  


Sammanfattning 


Kommunstyrelsen ska välja utskott för social hållbarhet för tiden från och 


med den 17 november 2022 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första 


sammanträde nästa mandatperiod. 


Nomineringar till ledamot 


Adam Johansson (M) nominerar Karola Svensson (C) till ledamot. 


Johanna Svensson  nominerar Johanna Svensson (S), Hassan Hussein (S) 


och Maria Henriksson (S) till ledamot. 


Johan Eriksson (M) nominerar Adam Johansson (M) till ledamot. 


Albin Gilbertsson (SD) nominerar Albin Gilbertsson (SD) till ledamot. 


Annika Carp (L) nominerar Martin Johansson (L) till ledamot. 


Erik Kyrkander (V) nominerar Erik Kyrkander (V) till ledamot. 


Göran Gynnemo (KD) nominerar Göran Gynnemo (KD) till ledamot. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 


har valt de 9 nominerade till ledamöter i kommunstyrelsens utskott för social 


hållbarhet. 


Nomineringar till ersättare 


Karola Svensson (C) nominerar Stefan Lennartsson (C) till ersättare. 


Johanna Svensson (S) nominerar Ingvor Bergman (S), Fredy Neüman (S) 


och Heléne Svensson (S) till ersättare. 


Johan Eriksson (M) nominerar Christina Jorméus (M) till ersättare. 


Albin Gilbertsson (SD) nominerar Johanna Johansson (SD) till ersättare. 


Annika Carp (L) nominerar Annika Carp (L) till ersättare. 


Erik Kyrkander (V) nominerar Emil Estébanez (V) till ersättare. 


Anders Blom (MP) nominerar Mats Svanteman (MP) till ersättare.    


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 


har valt de 9 nominerade till ersättare i kommunstyrelsens utskott för social 


hållbarhet. 
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Nomineringar till ordförande 


Adam Johansson (M) nominerar Karola Svensson (C) till ordförande.  


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 


har valt Karola Svensson (C) till ordförande i kommunstyrelsens utskott för 


social hållbarhet. 


Nomineringar till förste vice ordförande 


Johan Eriksson (M) nominerar Adam Johansson (M) till förste vice 


ordförande. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 


har valt Adam Johansson (M) till förste vice ordförande i kommunstyrelsens 


utskott för social hållbarhet. 


Nomineringar till andre vice ordförande 


Niclas Hillestrand (S) nominerar Johanna Svensson (S) till andre vice 


ordförande. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 


har valt Johanna Svensson (S) till andre vice ordförande i kommunstyrelsens 


utskott för social hållbarhet. 


  


 


Paragrafen skickas till  
De valda 


Löneenheten 


Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 180 Dnr 2022/00516 


Val av kommunstyrelsens utskott för stöd och service 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Till ledamöter i kommunstyrelsens utskott för stöd och service för tiden 


från och med den 1 januari 2023 intill det nyvalda kommunfullmäktiges 


första sammanträde nästa mandatperiod väljs 


1 Johan Eriksson (M) 


2 Ingvor Bergman (S) 


3 Maria Bruckshaw (KD) 


4 Gerhard Karlsson (SD) 


5 Erik Kyrkander (V) 


2  Till ersättare i kommunstyrelsens utskott för stöd och service för tiden 


från och med den 1 januari 2023 intill det nyvalda kommunfullmäktiges 


första sammanträde nästa mandatperiod väljs 


1 Christina Jorméus (M) 


2 Patrik Andersson (S)  


3 Stefan Lennartsson (C) 


4 Johanna Johansson (SD) 


5 Mats Svanteman (MP) 


3  Till ordförande i kommunstyrelsens utskott för stöd och service för tiden 


från och med den 1 januari 2023 intill det nyvalda kommunfullmäktiges 


första sammanträde nästa mandatperiod väljs Johan Eriksson (M). 


4   Till förste vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för stöd och 


service för tiden från och med den 1 januari 2023 intill det nyvalda 


kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs Maria 


Bruckshaw (KD). 


5  Till andre vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för stöd och 


service för tiden från och med den 1 januari 2023 intill det nyvalda 


kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs 


Ingvor Bergman (S). 


6  Ersättare i kommunstyrelsens utskott för stöd och service ska tjänstgöra 


enligt den av kommunfullmäktige fastställda modellen för 


inträdesordning, kommunfullmäktiges beslut § 135/2020.  
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Sammanfattning 


Kommunstyrelsen ska välja utskott för stöd och service för tiden från och 


med 1 januari 2023 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första 


sammanträde nästa mandatperiod.  


Nomineringar till ledamot 


Adam Johansson (M) nominerar Johan Eriksson (M) till ledamot. 


Johanna Svensson (S) nominerar Ingvor Bergman (S) till ledamot. 


Göran Gynnemo (KD) nominerar Maria Bruckshaw (KD) till ledamot. 


Albin Gilbertsson (SD) nominerar Gerhard Karlsson (SD) till ledamot. 


Erik Kyrkander (V) nominerar Erik Kyrkander (V) till ledamot. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 


har valt de 5 nominerade till ledamöter i kommunstyrelsens utskott för stöd 


och service. 


Nomineringar till ersättare 


Adam Johansson (M) nominerar Christina Jorméus (M) till ersättare. 


Johanna Svensson (S) nominerar Patrik Andersson (S) till ersättare. 


Karola Svensson (C) nominerar Stefan Lennartsson (C) till ersättare. 


Albin Gilbertsson (SD) nominerar Johanna Johansson (SD) till ersättare. 


Anders Blom (MP) nominerar Mats Svanteman (MP) till ersättare. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 


har valt de 5 nominerade till ersättare i kommunstyrelsens utskott för stöd 


och service. 


Nomineringar till ordförande 


Adam Johansson (M) nominerar Johan Eriksson (M) till ordförande. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 


har valt Johan Eriksson (M) till ordförande i kommunstyrelsens utskott för 


stöd och service. 


Nomineringar till förste vice ordförande 


Göran Gynnemo (KD) nominerar Maria Bruckshaw (KD) till förste vice 


ordförande. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 


har valt Maria Bruckshaw (KD) till förste vice ordförande i 


kommunstyrelsens utskott för stöd och service. 
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Nomineringar till andre vice ordförande 


Johanna Svensson (S) nominerar Ingvor Bergman (S) till andre vice 


ordförande. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 


har valt Ingvor Bergman (S) till andre vice ordförande i kommunstyrelsens 


utskott för stöd och service. 


  


 


Paragrafen skickas till  
De valda 


Löneenheten 


Anna-Karin Linder, administratör 
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§ 181 Dnr 2022/00476 


Energibesparingsåtgärder 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att vidta de 


energibesparingsåtgärder under perioden 1 december 2022 – 31 mars 


2023 som presenteras i respektive fas i syfte att bidra till en stabil 


elleverans inom Europa. 


2  Kommunstyrelsen beslutar att för nämndens del vidta de åtgärder som 


anges under fas 1 med start den 1 december 2022. 


Sammanfattning 


Ökade elpriser i Europa har inneburit att kommunen behöver ta beslut om 


åtgärdsförslag i syfte att minimera prisutvecklingen. Samtliga förvaltningar 


har gemensamt tagit fram åtgärdsförslag som aktiveras vid tre olika 


skeenden baserat på prisutveckling.  


Kommunledningsförvaltningen anser att kommunen måste hushålla med 


ekonomin samt bidra på bästa möjliga sätt i syfte att säkerställa en elleverans 


till Europa. I samråd med övriga förvaltningar har man gjort en bedömning 


att åtgärder kan genomföras i olika faser i syfte att minimera konsekvensen 


på den kommunala verksamheten samt på allmänheten. 


Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 


konsekvenser för kommunstyrelsen då det är tekniska nämnden som 


ansvarar för driften gällande energi. På grund av detta behöver beslut om 


finansiering inte tas. Alla förslag innebär en minskad energiförbrukning 


vilket i sin tur innebär en minskad energikostnad för kommunen som idag 


har ett rörligt elpris.  


Åtgärderna ska ske mellan 1 december 2022 till och med 31 mars 2023.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-16 


 Bifogad presentation ”Kommunala byggnader FAS 1-3” 


 Uppdrag från Regeringskansliet om energibesparingsåtgärder, 2022-


09-08 


  


 


Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder i Falköping kommun. 


Pia Alhäll, kommundirektör            
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§ 182 Dnr 2022/00002 


Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2022 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger 


någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. 


Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. 


Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, 


ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kommunstyrelsens 


delegationsbestämmelser. 


Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 


samma rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Kommun-


styrelsen kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan kommunstyrelsen när 


som helst återkalla delegationen. 


Anmälan av delegationsbeslut 


Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens delegations-


bestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande 


sammanträde. Anmälda delegationsbeslut presenteras för kommunstyrelsen i 


form av nedanstående förteckning. 


Anmälda delegationsbeslut 


Dokumentid Beslut Handläggare 


91214 Tillägg till avtal med Tietoevry Oyj om 


personuppgiftbiträdesavtal i samband 


med avtal gällande lönesystem 


Maria Axelsson 


91216 Yttrande gällande remiss från 


Länsstyrelsen om anmälan av 


vattenverksamhet på fastigheten 


Friggeråker 18:1 


Erna Pezic 


91217 Avtal med Ekologigruppen Ekoplan AB 


om direktupphandling om framtagande 


av grönstrukturplan för Falköping, 


Stenstorp och Floby 


Erna Pezic 


91234 Avtal med Varbi AB om 


rekryteringssystem 


Maria Axelsson 
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91241 Delegationbeslut gällande ansökan 


Klimatklivet gällande spårbyggnation 


Edvin Ekholm 


91252 Adressättning för fastigheten Yreboden 


1:1 


Mikael Carp 


91254 Adressättning för fastigheten Tiarp 2:11 Mikael Carp 


91289 Avtal Naturvårdstjänster i Skaraborg 


praktisk skötsel 2022-23 


Erna Pezic 


91294 Avtal om jordbruksarrende på del av 


fastigheten Redberga 1:27 med flera 


Lolita Dikanda 


91302 Direktupphandlat avtal avseende 


verksamhetsutvecklingsuppdrag Biogas 


Pia Alhäll 


91321 Adressättning för fastigheten 


Byggmästaren 13 


Mikael Carp 


91323 Adressättning för fastigheten 


Byggmästaren 13 


Mikael Carp 


91327 Avtal med Aktiv Handel om gåvokort Pia Alhäll 


91330 Överlåtelse av anläggningsarrende till 


On Tower Sweden AB på del av 


fastigheten Bestorp 12:12 


Lolita Dikanda 


91371 Avtal med Sörby jaktlag om jakträtt del 


av fastigheten Floby 5:13 med flera 


Lolita Dikanda 


91372 Adressättning för fastigheten Kölvatorp 


1:1 


Mikael Carp 


91373 Avtal om servitut på del av fastigheten 


Stalaktiten 7 till förmån för fastigheten 


Gamla stan 2:26 


Lolita Dikanda 


91376 Adressättning för fastigheten Tiarp 6:9 Mikael Carp 


 


91394 


Delegationsbeslut gällande ansökan och 


överenskommelse om 


fastighetsreglering del av Friggeråker 


23:1 


Alexander 


Järkeborn 


 


91395 


Avtal gällande nyttjanderätt på del av 


fastigheten Friggeråker 25:8 för 


jordbruksändamål 


Alexander 


Järkeborn 
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§ 183 Dnr 2022/00001 


Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2022 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Anmälningsärenden 


I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 


händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.   


Nr Ärende 


1 Protokoll från miljönämnden östra Skaraborg den 12 oktober 


2022 


2 Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbunds direktionsmöte 


den 7 oktober 2022 


3 Mötesanteckningar från ägardialog med Falköpings 


Hyresbostäder AB den 14 oktober år 2022 


4 Lägesrapport för samverkansprojektet "Områdesprofil Dotorp-


Wetterlin" - nulägesrapport 


5 Lägesrapport från Falköpings Hyresbostäder AB i samband med 


ägardialog den 14 oktober 2022 


6 Presentation av ekonomiskt läge för Falköpings Hyresbostäder 


AB i samband med ägardialog den 14 oktober år 2022 


7 Ägardialog med Falköpings Hyresbostäder AB den 14 oktober år 


2022 


8 Mötesanteckningar rådet för funktionshinderfrågor 2022-10-17 


9 Protokoll från Avfall och Återvinning Skaraborgs direktionsmöte 


den 24 oktober 2022 


10 Protokoll från direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborgs 


den 21 oktober 2022 


11 Protokoll från det kommunala pensionärsrådets sammanträde den 


27 oktober år 2022 
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§ 184 Dnr 2022/00011 


Rapportering från arbetet i kommunalförbunden år 
2022 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Information 


Adam Johansson (M) informerar kommunstyrelsen om några av ärendena 


som behandlades på Skaraborgs kommunalförbunds förbundsdirektions 


senaste sammanträde.  


Kvarvarande statsbidrag kopplat till suicidprevention fördelas ut till 


förbundets medlemmar. 


Kommande revidering av ägardokument för Gryning Vård innebär 


förändringar i uppdraget som riktas i första hand till barn med störst behov. 


Gryning Vård ska arbeta mot delägande kommuner och utifrån 


självkostnadsprincip. 
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