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§ 79 Dnr 2021/00273  

Verksamhetsmässig avstämning och strategisk 
diskussion med Falbygdens Mat och Kultur  
ekonomisk förening 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.  

Information 

Falbygdens Mat och Kultur är en ekonomisk förening som bildades år 2001 

för att driva evenemanget Mekelsmäss – Skördefest på Falbygden. Syftet 

med föreningen är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 

tillhandahålla gemensamma lokaler för arrangemang, utställningar och 

försäljning, att gemensamt marknadsföra lokalt producerade livsmedel, 

hantverk och upplevelser samt att arbeta för ökad landsbygdsturism och 

bevarande av kulturvärden. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2021, § 7, att godkänna ett 

samverkansavtal med Falbygdens Mat och Kultur för tiden från och med den 

1 januari 2021 till och med den 31 december 2022. Samverkansavtalet syftar 

till att Falbygdens Mat och Kultur ska främja, lyfta och marknadsföra konst 

och kulturupplevelser på lokal och regional nivå. Falbygdens Mat och Kultur 

ska utveckla konst och kulturupplevelser på Falbygden genom att genomföra 

och marknadsföra arrangemangen Konstrundan Påsk och (Skördefest) 

Mekelsmäss – Konstnatten på Falbygden. 

I samverkansavtalet står det att styrelsen för Falbygdens Mat och Kultur ska 

träffa kommunstyrelsens arbetsutskott för verksamhetsmässig avstämning 

och strategiska diskussioner utifrån gällande avtal och årsplan samt att 

Falbygdens Mat och Kultur ska överlämna en skriftlig redovisning avseende 

genomförd verksamhet.  

Vid dagens sammanträde redogör Åsa Gustaf-Jansson, ordförande, Per-Olof 

Larsson, kassör, och Gerth Bragnå, ledamot, för föreningens verksamhet 

under år 2020 och första delen av år 2021. Sedan förs en diskussion med 

arbetsutskottet om framtida utvecklingsfrågor. 

Underlag 

Förvaltningsberättelse för Falbygdens Mat och Kultur för år 2020  

  

Paragrafen skickas till  
Falbygdens Mat och Kultur ekonomisk förening            
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§ 80 Dnr 2021/00198  

Information om arbetet med att ta fram intressenter  
för avtal gällande försäljning av rågas från biogas-
anläggningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.       

Information  

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2021, § 8, att genomföra 

alternativ 2 i utredningen ”Biogas i Falköping – förutsättningar och vägar 

framåt”, vilket innebar att biogasanläggningen skulle arrenderas ut, men 

ägandet till anläggningen skulle vara kvar på Falköpings kommun. I samma 

beslut gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att påbörja en 

upphandling kring en extern drift av biogasanläggningen. Uppdraget skulle 

delredovisas till kommunstyrelsen i mars månad.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 maj 2021, § 54, att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram intressenter för avtal 

gällande försäljning av rågas från biogasanläggningen. 

Utifrån det ”inriktningsbeslut” som kommunstyrelsen beslutade om den  

13 januari 2021 har kommunledningsförvaltningen i samarbete med 

samhällsbyggnadsförvaltningen och externa konsulter arbetat vidare för att 

verkställa beslutet. Frågan har dock visat sig vara mycket komplex med flera 

omvärldsfaktorer som kommunen inte kan påverka. Utifrån de ovan nämnda 

uppdragen kommer förvaltningen att informera om det som framkommit 

gällande förutsättningar för kommunen att bedriva biogasanläggning, arbetet 

med att ta fram intressenter för rågasavtal samt förvaltningens vidare 

perspektiv till att verkställa kommunstyrelsens ”inriktningsbeslut”. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-10     

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 81 Dnr 2021/00281  

Information om koncessionsupphandling av tjänst 
gällande aktör till drift av skidbacke, camping och 
stugby på Mösseberg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.       

Information 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2020, § 140, att ge kommun-

direktören i uppdrag att påbörja en utredning om hur camping och skid-

backen kan arrenderas ut till en annan aktör som en samlad anläggning. 

Kommunledningsförvaltningen har gjort en lägesanalys av uppdraget och i 

samråd med upphandlingsenheten i Skövde kommit fram till att kommunen 

behöver göra en koncessionsupphandling av tjänst i ärendet. Kommun-

ledningsförvaltningen har i nära samverkan med kultur- och fritidsförvalt-

ningen och med stöd av upphandlingsenheten i Skövde nu tagit fram ett 

underlag för en koncessionsupphandling av tjänst för skidbacke, camping 

och stugby på Mösseberg. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-10 

Kommunstyrelsen § 140/2020     

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen  
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§ 82 Dnr 2021/00264  

Kommunstyrelsens budgetunderlag för åren 2022–2024 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelsens budget-

underlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022–2024.    

Sammanfattning 

Budgetunderlaget ska ge arbetsutskottet, som fungerar som budget-

beredande, en samlad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga 

förutsättningarna i nämnderna utifrån de budgetförutsättningar som har 

antagits inför budgetarbetet till flerårsplanen för åren 2022–2024. 

Kommunstyrelsens preliminära driftsram enligt budgetförutsättningar inför 

flerårsplanen för åren 2022–2024 är 99,7 miljoner kronor för år 2022. Detta 

är en minskning från budgetram för år 2021 med 400 000 kronor, vars ram 

var 100,1 miljoner kronor. Investeringar för kommunstyrelsen är 4,9 miljoner 

kronor och mark- och exploateringsinvesteringar är 57,3 miljoner kronor. 

Under våren 2021 har kommunledningsförvaltningen diskuterat sex områden 

som eventuellt behöver prioriteras, utifrån de politiskt satta målen samt 

utifrån resurser.  

Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 

ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 

kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-31 

Kommunstyrelsens budgetunderlag för åren 2022–2024    

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 83 Dnr 2021/00269  

Budgetramjustering kopplat till tidigare beslut för år 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna budgetram-

justeringen för år 2021 års driftsbudget enligt punkterna nedan och som 

finns specificerade i bifogad bilaga till ärendet.         

Sammanfattning 

Falköpings kommun har i tidigare beslut och gällande flerårsplan 2021–2023 

beslutat om olika justeringar i parametrar som påverkar kommunens drifts-

budget, men någon justering eller omföring av budgetmedel har inte gjorts. 

Det gäller följande delar. Kommunfullmäktiges beslut om att omfördela  

250 000 kronor från KS oförutsett inom centrala avseende efterskänkning av 

tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021, sänkning av personal-

omkostnadspålägg till 40,15 procent från år 2021, utfördelning av kapital-

kostnader i internhyran rörande Ållebergsgymnasiet, justering av nämndernas 

budgetram för internhyra kopplat till internränteförändringen som sänktes till 

1,25 procent från år 2021, budgetramomfördelning från centrala poster 

kopplat till kommunstyrelsens beslut om strategiska utvecklingsmedel till 

nämnderna.  

Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 

ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 

kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-02 

Bilaga 1 – Tabell över budgetramjusteringar kopplat till tidigare beslut för år 2021 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 84 Dnr 2021/00266  

Utvärdering av internkontroll för Falköpings kommun 
för år 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingen av Falköpings 

kommuns samlade internkontroll för år 2020.     

Bakgrund 

Enligt kommunallagen ska nämnderna och bolagen inom respektive område 

se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan 

författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfreds-

ställande sätt.  

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen följa upp hur den 

interna kontrollen sköts i nämnderna och bolagen.  

Syftet med den interna kontrollen är att främja en fungerande ledning av 

kommunens verksamhet, förebygga och hantera risker, kontinuerligt 

utveckla verksamheten och utvärdera verksamhetens resultat.  

Samtliga nämnder och Falköpings Hyresbostäder AB har rapporterat 

resultatet av utförd internkontroll för år 2020. 

Förvaltningens bedömning 

Nämnderna har redovisat utfallet av kontrollen i enlighet med den kommun-

gemensamma internkontrollplanen.  

Rapporterna från nämnderna visar att resultatet för uppföljningen av den 

interna kontrollen över lag är tillfredsställande men med vissa förbättrings-

områden.  

Rapporten från Falköpings Hyresbostäder AB visar att bolaget har en 

fungerande internkontroll.  

De gemensamma punkterna för nämnderna är följande. 

 Kontroll att beslut fattade av nämnd/arbetsutskott  är verkställda 

 Kontroll att avtal undertecknats enligt delegationsbestämmelse 

 Kontroll att avtal är under bevakning 

 Kontroll att efterlevnaden av Dataskyddsförordningen (GDPR) sker 
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

utvärderingen av Falköpings kommuns samlade interna kontroll för år 2020.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Återrapportering av utförd internkontroll genomförs inom kommunstyrelsens 

befintliga budgetram.   

Arbetet med själva internkontrollen ska dock bidra till att verksamheter 

bedrivs effektivt och med hög kvalité vilket ger ett effektivt utnyttjande av 

skattemedel som får positiva ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-02 

Utvärdering av internkontrollen i Falköping 2020 

Redovisning av avtalstrohet för Falköpings kommun 2020 

Redovisning av avtalstrohet för kommunstyrelsen 2020 

Rapport utförd internkontroll för Falköpings Hyresbostäder AB 

Rapport utförd internkontroll för Fastighets AB Mösseberg 

Rapport internkontroll 2020 för kommunstyrelsen 

Rapport internkontroll 2020 för socialnämnden 

Rapport internkontroll 2020 för barn- och utbildningsnämnden 

Rapport internkontroll 2020 för kompetens- och arbetslivsnämnden 

Rapport internkontroll 2020 för tekniska nämnden 

Rapport internkontroll 2020 för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Rapport internkontroll 2020 för kultur- och fritidsnämnden 

Rapport internkontroll 2020 för byggnadsnämnden     

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 85 Dnr 2021/00270  

Insatser för ökad cykling i Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun anmäler sitt  

officiella deltagande i ”Europeiska mobilitetsveckan” som pågår den  

16–22 september 2021. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att Falköping deltar i den internationella 

satsningen ”Bilfri dag” den 22 september 2021.  

3 Kommunstyrelsen beslutar att Stadshuset anmäler sitt deltagande till 

”Cykelvänlig arbetsplats” för att föregå som gott exempel för övriga 

verksamheter, företag och invånare.     

Sammanfattning 

Falköpings kommuns insatser för att främja cykling har granskats i 

Kommunvelometern 2021, som en del av kommunens klimatlöften inom 

Klimat 2030. Falköpings resultat visar att kommunen satsar mycket på 

infrastruktur för cykling, men för att fler ska använda cykelvägarna behöver 

kommunen uppmuntra till en beteendeförändring. Cykelfrämjandet som står 

bakom rapporten rekommenderar Falköping att investera mer i information 

och marknadsföring för att främja ökad cykling. Sådana investeringar kan 

diskuteras i budgetprocessen.  

För att förbättra kommunens cykelfrämjande arbete föreslår trafikingenjör 

och miljöstrateg att kommunen redan nu deltar i några insatser inom de 

befintliga budgetramarna för år 2021: ”Europeiska mobilitetsveckan” 16–22 

september med en möjlig bilfri dag den 22 september, samt ”Cykelvänlig 

arbetsplats”.  

Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 

ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 

kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-01 

Kommunvelometern 2021 

European Mobility Week – Charter 2021  

Kriterier för Cykelvänlig arbetsplats 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 86 Dnr 2021/00146  

Svar på remiss från Västra Götalandsregionen om att 
göra Västra Götalandsregionen till ett regionplane-
organ enligt plan- och bygglagen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen från Västra Götalands-

regionen enligt nedan, vilket sammanfattningsvis innebär att Falköpings 

kommun inte ställer sig bakom en hemställan till regeringen om att göra 

Västra Götalandsregionen till ett regionplaneorgan enligt plan- och 

bygglagen.     

Bakgrund 

Plan- och bygglagens (PBL) 7 kapitel om regional fysisk planering har 

reviderats och började gälla den 1 januari 2019. I den nya lagen framkommer 

att Region Stockholm och Region Skåne har ett obligatoriskt uppdrag att 

bedriva regional fysisk planering för sitt territorium. Enligt PBL är det enbart 

regionutvecklingsansvariga som kan omfattas av detta uppdrag, vilket inne-

bär att det för Västra Götalands del enbart är Västra Götalandsregionen som 

kan få ett tillkännagivande av regeringen att bedriva regional planering inom 

regionen. Finansdepartementet anser att det finns förutsättningar för att 

Västra Götalandsregionen ska kunna omfattas av 7 kap i PBL. Innan beslut 

fattas i frågan har samtliga berörda kommunalförbund och kommuner fått 

möjlighet att yttra sig i frågan genom denna remiss.  

Remissen innefattar sex frågeställningar för kommunen att ta ställning till. 

 Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att 

stärka Västra Götaland? 

 Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan 

stödja den kommunala fysiska planeringen? 

 Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det 

finns ett behov av att samverka kring på regional nivå? 

 Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

 Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till 

regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL. 

 Övriga synpunkter. 
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Förvaltningens bedömning 

Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka 

Västra Götaland? 

Vissa frågor, som sträcker sig över kommungränser, är lämpliga att se i ett 

större perspektiv än endast utifrån de kommunalt avgränsade delarna. Sådana 

frågor kan bland annat handla om transportinfrastruktur i form av järnvägs-

utbyggnad, större vägar för biltrafik samt godstransporter. I dagsläget finns 

goda kanaler för samverkan inom regionen för dessa frågor och det finns 

därför ingen anledning att skapa ett regionplaneorgan för att kunna hantera 

dessa på ett annat sätt än vad som sker idag. Det viktigaste för dessa frågor 

är att det finns en god förankring och tydliga kommunikationsvägar, vilket 

det gör idag. En regionplan skulle inte underlätta varken förankringen eller 

kommunikationen i dessa frågor.  

Det sker i dagsläget mycket dialog och samverkan inom regionens del-

områden. Skaraborgs kommunalförbund är en god grund för dialog mellan 

kommunerna inom delregionen samt lyfter Skaraborgs frågor vidare till 

Västra Götalandsregionen. Genom att arbeta på detta sätt stärks alla delar i 

Västra Götalandsregionen, även de delområden som har ett mer perifert läge 

från Göteborg. Om Västra Götalandsregionen skulle få mandat att ta fram 

regionplaner enligt PBL finns en risk att ett stort fokus kommer läggas på 

Göteborg och de frågor som är aktuella ur ett storstadsperspektiv är inte 

alltid applicerbara i regionens ytterområden. Frågor som skulle falla på 

Västra Götalandsregionen att ha hand om, om regionen blir ett regionplane-

organ, är att verka för långsiktigt behov av bostäder samt minska länets 

klimatpåverkan och dess effekter. Västra Götalandsregionen är en mycket 

stor region med 49 kommuner, som alla förvisso brottas med dessa fråge-

ställningar, men lösningarna ser troligtvis väldigt olika ut i Göteborgs inner-

stad jämfört med Skaraborgs landsbygd. Falköpings kommun ser en risk i att 

de frågor som är viktiga ur det kommunala perspektivet för att lösa exempel-

vis bostadsförsörjningen inte kommer få utrymme i en regional plan där stort 

fokus troligen kommer hamna på Göteborg och dess kranskommuner.  

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 

kommunala fysiska planeringen? 

Inom vissa övergripande frågor kan troligen ett regionalt perspektiv på 

exempelvis godstransporter och järnvägstrafik vara mycket gynnsamma att 

hantera på regional nivå. Andra övergripande frågor, som exempelvis 

exploatering av jordbruksmark för att kunna tillgodose bostadsförsörjning, 

hade däremot gynnats av att hanteras på delregional eller kommunal nivå. 

Detta eftersom det är frågeställningar där de kommunala förutsättningarna är 

så varierande och behoven olika. I och med det så finns en risk att vissa delar 

av en regionplan inte skulle kunna appliceras i de kommunala översikts-

planerna, vilket i förlängningen skulle underminera regionplanen och den 

skulle då tappa sitt syfte.  
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Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av 

att samverka kring på regional nivå? 

Som nämnts ovan är de tydligaste vinsterna inom transport och infrastruktur. 

Vad gäller frågor om bostadsförsörjning så är det kommunala självstyret och 

det kommunala planmonopolet mycket starkt och därför finns potentiella 

konfliktytor inom detta område. Minskad klimatpåverkan och dess effekter 

skulle kunna gynnas av ett regionalt perspektiv eftersom det är väldigt över-

gripande frågor. För att verkligen kunna göra skillnad för klimatet krävs ofta 

stora insatser och inriktningsbeslut, vilka skulle kunna vara svåra att samlas 

kring när det finns 49 olika förutsättningar för att hantera frågorna inom 

regionen. Handlingskraften finns ofta på den lokala, kommunala nivån.  

Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

Upplevelsen är att regionen har för många skilda förutsättningar i de 49 

kommunerna för att ha en fungerande samverkan kring frågeställningarna 

som krävs för att skapa en regional plan. Upplevelsen är även att mognads-

graden för att fullt ut gå in i en sådan hemställan ännu inte finns i regionen. I 

dagsläget finns en fungerande dialog och arbetsgång mellan delregionen och 

kommunerna. Denna dialog behöver dock få rota sig ordentligt innan nästa 

steg kan tas mot att bli ett fullskaligt regionplaneorgan.  

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att 

ansvara för regional planering enligt PBL 

Falköpings kommun ställer sig i dagsläget inte bakom att en hemställan till 

regeringen är rätt väg att gå. Innan något sådant kan bli aktuellt behöver en 

ytterligare mognadsgrad uppfyllas. Innan dess behöver redan inarbetade 

arbetsgångar mellan kommuner, delregioner/kommunalförbund och regionen 

ytterligare förstärkas och förtydligas. Alla kommuners inflytande över 

regionens framtidsmål behöver förtydligas liksom regionens olika del-

regioners speciella förutsättningar för att kunna skapa en hållbar utveckling.  

Finansiering 

Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-28 

Missiv från Västra Götalandsregionen, 2021-03-15 

Faktaunderlag från Västra Götalandsregionen, 2021-03-15 

Kommunledningsförvaltningens förslag 

1 Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen från Västra Götalands-

regionen enligt nedan, vilket sammanfattningsvis innebär att Falköpings 

kommun inte ställer sig bakom en hemställan till regeringen om att göra 

Västra Götalandsregionen till ett regionplaneorgan enligt plan- och 

bygglagen. 
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Yrkanden 

Karola Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 87 Dnr 2021/00140  

Tillsättande av tjänsten som förvaltningschef för 
kompetens- och arbetslivsförvaltningen och beslut om 
tillförordnad förvaltningschef 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillsätta Ann-Charlotte Lilja 

som förvaltningschef för kompetens- och arbetslivsförvaltningen, från och 

med den 27 september 2021. 

2  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillsätta Åsa Sandberg som 

tillförordnad förvaltningschef för kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 

från och med den 16 augusti 2021 till och med den 26 september 2021. 

3  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att HR-chef Maria Axelsson får 

i uppdrag att teckna anställningsavtal med Ann-Charlotte Lilja samt 

formalisera tillförordnandet med Åsa Sandberg.  

Bakgrund 

Rekrytering av förvaltningschef för kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

har skett med hjälp av externt rekryteringsföretag.  

Representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott har tillsammans med 

HR-chef, fackliga organisationer samt representanter från kommunens 

ledningsgrupp och medarbetare från kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

genomfört intervjuer. MBL-förhandling ägde rum den 15 juni 2021.   

När det gäller tillförordnandet har information förmedlas i samverkan 

(förvaltningsövergripande samverkan, FÖSAM, och central samverkan, 

CESAM) samt inom kompetens- och arbetslivsförvaltningens ledningsgrupp.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-15      

  

 

Paragrafen skickas till  
Ann-Charlotte Lilja 

Åsa Sandberg  

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

Pia Alhäll, kommundirektör  

HR-avdelningen 

Maria Axelsson, HR-chef   
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§ 88 Dnr 2021/00275  

Ansökan om deltagande i Sveriges Kommuner och 
Regioners utvecklingsprojekt "Effektivare kommun" 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun ska ansöka om att 

delta i Sveriges Kommuner och Regioners utvecklingsprojekt 

”Effektivare kommun”.       

Bakgrund 

Projektbeskrivning av utvecklingsprojektet – Effektivare kommun 

Kommunsektorn i Sverige står inför stor utmaningar. Ökad andel äldre, brist 

på kompetent arbetskraft, ökade sociala klyftor, minskad skattebas och 

många fler faktorer kommer att framgent tvinga kommuner att arbeta mer 

effektivt. Det innebär att kommunledningen med begränsade resurser måste 

hitta nya sätt att organisera, styra, leda och framförallt förändra arbetssättet i 

verksamheterna, så att en god välfärd kan byggas för medborgarna. Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder nu kommunledningar att delta i ett 

utvecklingsprojekt där en grupp kommuner tillsammans och med stöd av 

SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) ökar sin 

kompetens och påbörjar ett lokalt utvecklingsarbete som kan öka 

effektiviteten. 

Syfte 

 Att SKR och RKA tillsammans med deltagande kommuner ökar 

kunskapen kring effektivitet utifrån betydelsen samspelet mellan 

insatta resurser och producerad volym och kvalitet. 

 Att i ett gemensamt lärande hitta system och modeller för en 

tydligare organisering, styrning och ledning som kan leda till 

effektivitetsökning.  

 Att de medverkande kommunerna anpassar de fördjupade 

kunskaperna till sina lokala förhållanden och påbörja ett 

utvecklingsarbete för ökad effektivitet.  

Mål 

Att alla medverkande kommuner har påbörjat ett arbete för att öka 

effektiviteten utifrån definitionen.  

Projektet löper över ett och ett halvt år med start hösten 2021. Sju gemen-

samma samlingar där alla kommuner deltar planeras. Det första är ett gemen-

samt uppstartsseminarium och det sista ett avslutningsseminarium där 

eventuellt även andra kommuner kan bjudas in. Vid övriga gemensamma 
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samlingar sker kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Mellan de 

gemensamma samlingarna arbetar kommunerna enskilt, men samspelar 

digitalt med varandra och med SKR och RKA via ett digitalt samarbetsrum 

och genom återkommande korta avstämningsmöten mellan respektive 

kommuner och SKR och RKA. 

Deltagare i kommunen 

Förtroendevalda i kommunledning och central ledningsgrupp bland tjänste-

personer samt stödfunktioner för ekonomi, kvalitet, HR, m.m. I utvecklings-

projektet krävs ett aktivt deltagande av dessa funktioner. Alla funktioner 

deltar inte vid alla tillfällen.  

Projektet leds av Gunnar Gidenstam, SKR. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till att delta i projektet.   

Preliminär ansökan har upprättats där nulägesanalys och problemformulering 

kring vad man vill förbättra avseende effektivitet har presenterats. För att 

ansökan skall kunna bifallas av SKR ska kommunstyrelsen ställa sig bakom 

ansökan genom beslut senast den 31 augusti 2021.  

Finansiering 

Deltagande i projektet kostar 60 000 kronor (exklusive moms). Kostnaden 

debiteras uppdelad på åren 2021 och 2022. Finansiering sker inom ram för 

kommunstyrelsens verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-15 

Inbjudan från SKR 

Ansökan från Falköpings kommun   

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen               
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§ 89 Dnr 2021/00290  

Avtal om sponsring med Hagens Ridsportförening 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner sponsoravtalet med Hagens 

Ridsportförening, om 30 000 kronor.      

Bakgrund 

Hagens Ridsportförening har kvalificerat sig till SM-finalen för lag under 

Falsterbo Horse Show. Klubben har inkommit med en förfrågan om sponsor-

samverkan. Klubben har tillsammans med näringslivsavdelningen tagit fram 

ett förslag till sponsoravtal. I avtalet framgår hur båda parter får del och mer-

värde av sponsorsamverkan. Avtalet omfattar säsongen 2021 där Falköpings 

kommun ersätter Hagens Ridsportförening med ett engångsbelopp om  

30 000 kronor.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltingen har genom näringslivsavdelningen upprättat 

ett sponsoravtal med Hagens Ridsportförening. Näringslivsavdelningen 

anser att sponsoravtalet överensstämmer med intentionerna i kommunens 

policy för sponsring och anser att ersättningen är skälig utifrån avtalets 

innehåll.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

sponsoravtalet med Hagens Ridsportförening för säsongen 2021.  

Finansiering 

Falköpings kommun utbetalar 30 000 kronor som ett engångsbelopp för 

säsongen 2021. Avtalet finansieras med medel från kommunstyrelsens 

budget för år 2021 (anslaget för marknadsföring). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-15 

Förslag till sponsringsavtal, 2021-06-15    

  

 

Paragrafen skickas till  
Hagens Ridsportförening 

Magnus Sundén, näringslivschef 

Ekonomiavdelningen            
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Beslutande Adam Johansson (M), ordförande 
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Jonas Larsson (SD)  
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Pia Alhäll, kommundirektör, §§ 79–85  
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist 
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§ 79 Dnr 2021/00273  


Verksamhetsmässig avstämning och strategisk 
diskussion med Falbygdens Mat och Kultur  
ekonomisk förening 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 


handlingarna.  


Information 


Falbygdens Mat och Kultur är en ekonomisk förening som bildades år 2001 


för att driva evenemanget Mekelsmäss – Skördefest på Falbygden. Syftet 


med föreningen är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 


tillhandahålla gemensamma lokaler för arrangemang, utställningar och 


försäljning, att gemensamt marknadsföra lokalt producerade livsmedel, 


hantverk och upplevelser samt att arbeta för ökad landsbygdsturism och 


bevarande av kulturvärden. 


Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2021, § 7, att godkänna ett 


samverkansavtal med Falbygdens Mat och Kultur för tiden från och med den 


1 januari 2021 till och med den 31 december 2022. Samverkansavtalet syftar 


till att Falbygdens Mat och Kultur ska främja, lyfta och marknadsföra konst 


och kulturupplevelser på lokal och regional nivå. Falbygdens Mat och Kultur 


ska utveckla konst och kulturupplevelser på Falbygden genom att genomföra 


och marknadsföra arrangemangen Konstrundan Påsk och (Skördefest) 


Mekelsmäss – Konstnatten på Falbygden. 


I samverkansavtalet står det att styrelsen för Falbygdens Mat och Kultur ska 


träffa kommunstyrelsens arbetsutskott för verksamhetsmässig avstämning 


och strategiska diskussioner utifrån gällande avtal och årsplan samt att 


Falbygdens Mat och Kultur ska överlämna en skriftlig redovisning avseende 


genomförd verksamhet.  


Vid dagens sammanträde redogör Åsa Gustaf-Jansson, ordförande, Per-Olof 


Larsson, kassör, och Gerth Bragnå, ledamot, för föreningens verksamhet 


under år 2020 och första delen av år 2021. Sedan förs en diskussion med 


arbetsutskottet om framtida utvecklingsfrågor. 


Underlag 


Förvaltningsberättelse för Falbygdens Mat och Kultur för år 2020  


  


Paragrafen skickas till  
Falbygdens Mat och Kultur ekonomisk förening            
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§ 80 Dnr 2021/00198  


Information om arbetet med att ta fram intressenter  
för avtal gällande försäljning av rågas från biogas-
anläggningen 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.       


Information  


Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2021, § 8, att genomföra 


alternativ 2 i utredningen ”Biogas i Falköping – förutsättningar och vägar 


framåt”, vilket innebar att biogasanläggningen skulle arrenderas ut, men 


ägandet till anläggningen skulle vara kvar på Falköpings kommun. I samma 


beslut gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att påbörja en 


upphandling kring en extern drift av biogasanläggningen. Uppdraget skulle 


delredovisas till kommunstyrelsen i mars månad.  


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 maj 2021, § 54, att ge 


kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram intressenter för avtal 


gällande försäljning av rågas från biogasanläggningen. 


Utifrån det ”inriktningsbeslut” som kommunstyrelsen beslutade om den  


13 januari 2021 har kommunledningsförvaltningen i samarbete med 


samhällsbyggnadsförvaltningen och externa konsulter arbetat vidare för att 


verkställa beslutet. Frågan har dock visat sig vara mycket komplex med flera 


omvärldsfaktorer som kommunen inte kan påverka. Utifrån de ovan nämnda 


uppdragen kommer förvaltningen att informera om det som framkommit 


gällande förutsättningar för kommunen att bedriva biogasanläggning, arbetet 


med att ta fram intressenter för rågasavtal samt förvaltningens vidare 


perspektiv till att verkställa kommunstyrelsens ”inriktningsbeslut”. 


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-10     


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 


 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


5 (18) 


Sammanträdesdatum 


2021-06-23 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 81 Dnr 2021/00281  


Information om koncessionsupphandling av tjänst 
gällande aktör till drift av skidbacke, camping och 
stugby på Mösseberg 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.       


Information 


Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2020, § 140, att ge kommun-


direktören i uppdrag att påbörja en utredning om hur camping och skid-


backen kan arrenderas ut till en annan aktör som en samlad anläggning. 


Kommunledningsförvaltningen har gjort en lägesanalys av uppdraget och i 


samråd med upphandlingsenheten i Skövde kommit fram till att kommunen 


behöver göra en koncessionsupphandling av tjänst i ärendet. Kommun-


ledningsförvaltningen har i nära samverkan med kultur- och fritidsförvalt-


ningen och med stöd av upphandlingsenheten i Skövde nu tagit fram ett 


underlag för en koncessionsupphandling av tjänst för skidbacke, camping 


och stugby på Mösseberg. 


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-10 


Kommunstyrelsen § 140/2020     


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen  
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§ 82 Dnr 2021/00264  


Kommunstyrelsens budgetunderlag för åren 2022–2024 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelsens budget-


underlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022–2024.    


Sammanfattning 


Budgetunderlaget ska ge arbetsutskottet, som fungerar som budget-


beredande, en samlad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga 


förutsättningarna i nämnderna utifrån de budgetförutsättningar som har 


antagits inför budgetarbetet till flerårsplanen för åren 2022–2024. 


Kommunstyrelsens preliminära driftsram enligt budgetförutsättningar inför 


flerårsplanen för åren 2022–2024 är 99,7 miljoner kronor för år 2022. Detta 


är en minskning från budgetram för år 2021 med 400 000 kronor, vars ram 


var 100,1 miljoner kronor. Investeringar för kommunstyrelsen är 4,9 miljoner 


kronor och mark- och exploateringsinvesteringar är 57,3 miljoner kronor. 


Under våren 2021 har kommunledningsförvaltningen diskuterat sex områden 


som eventuellt behöver prioriteras, utifrån de politiskt satta målen samt 


utifrån resurser.  


Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 


ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 


kommunledningsförvaltningen. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-31 


Kommunstyrelsens budgetunderlag för åren 2022–2024    
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§ 83 Dnr 2021/00269  


Budgetramjustering kopplat till tidigare beslut för år 2021 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna budgetram-


justeringen för år 2021 års driftsbudget enligt punkterna nedan och som 


finns specificerade i bifogad bilaga till ärendet.         


Sammanfattning 


Falköpings kommun har i tidigare beslut och gällande flerårsplan 2021–2023 


beslutat om olika justeringar i parametrar som påverkar kommunens drifts-


budget, men någon justering eller omföring av budgetmedel har inte gjorts. 


Det gäller följande delar. Kommunfullmäktiges beslut om att omfördela  


250 000 kronor från KS oförutsett inom centrala avseende efterskänkning av 


tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021, sänkning av personal-


omkostnadspålägg till 40,15 procent från år 2021, utfördelning av kapital-


kostnader i internhyran rörande Ållebergsgymnasiet, justering av nämndernas 


budgetram för internhyra kopplat till internränteförändringen som sänktes till 


1,25 procent från år 2021, budgetramomfördelning från centrala poster 


kopplat till kommunstyrelsens beslut om strategiska utvecklingsmedel till 


nämnderna.  


Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 


ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 


kommunledningsförvaltningen. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-02 


Bilaga 1 – Tabell över budgetramjusteringar kopplat till tidigare beslut för år 2021 
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§ 84 Dnr 2021/00266  


Utvärdering av internkontroll för Falköpings kommun 
för år 2020 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingen av Falköpings 


kommuns samlade internkontroll för år 2020.     


Bakgrund 


Enligt kommunallagen ska nämnderna och bolagen inom respektive område 


se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 


kommunfullmäktige har bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan 


författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 


kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfreds-


ställande sätt.  


Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen följa upp hur den 


interna kontrollen sköts i nämnderna och bolagen.  


Syftet med den interna kontrollen är att främja en fungerande ledning av 


kommunens verksamhet, förebygga och hantera risker, kontinuerligt 


utveckla verksamheten och utvärdera verksamhetens resultat.  


Samtliga nämnder och Falköpings Hyresbostäder AB har rapporterat 


resultatet av utförd internkontroll för år 2020. 


Förvaltningens bedömning 


Nämnderna har redovisat utfallet av kontrollen i enlighet med den kommun-


gemensamma internkontrollplanen.  


Rapporterna från nämnderna visar att resultatet för uppföljningen av den 


interna kontrollen över lag är tillfredsställande men med vissa förbättrings-


områden.  


Rapporten från Falköpings Hyresbostäder AB visar att bolaget har en 


fungerande internkontroll.  


De gemensamma punkterna för nämnderna är följande. 


 Kontroll att beslut fattade av nämnd/arbetsutskott  är verkställda 


 Kontroll att avtal undertecknats enligt delegationsbestämmelse 


 Kontroll att avtal är under bevakning 


 Kontroll att efterlevnaden av Dataskyddsförordningen (GDPR) sker 
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 


utvärderingen av Falköpings kommuns samlade interna kontroll för år 2020.  


Finansiering och ekonomiska konsekvenser 


Återrapportering av utförd internkontroll genomförs inom kommunstyrelsens 


befintliga budgetram.   


Arbetet med själva internkontrollen ska dock bidra till att verksamheter 


bedrivs effektivt och med hög kvalité vilket ger ett effektivt utnyttjande av 


skattemedel som får positiva ekonomiska konsekvenser. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-02 


Utvärdering av internkontrollen i Falköping 2020 


Redovisning av avtalstrohet för Falköpings kommun 2020 


Redovisning av avtalstrohet för kommunstyrelsen 2020 


Rapport utförd internkontroll för Falköpings Hyresbostäder AB 


Rapport utförd internkontroll för Fastighets AB Mösseberg 


Rapport internkontroll 2020 för kommunstyrelsen 


Rapport internkontroll 2020 för socialnämnden 


Rapport internkontroll 2020 för barn- och utbildningsnämnden 


Rapport internkontroll 2020 för kompetens- och arbetslivsnämnden 


Rapport internkontroll 2020 för tekniska nämnden 


Rapport internkontroll 2020 för samhällsskydd mellersta Skaraborg 


Rapport internkontroll 2020 för kultur- och fritidsnämnden 


Rapport internkontroll 2020 för byggnadsnämnden     
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Kommunstyrelsen             
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§ 85 Dnr 2021/00270  


Insatser för ökad cykling i Falköpings kommun 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun anmäler sitt  


officiella deltagande i ”Europeiska mobilitetsveckan” som pågår den  


16–22 september 2021. 


2 Kommunstyrelsen beslutar att Falköping deltar i den internationella 


satsningen ”Bilfri dag” den 22 september 2021.  


3 Kommunstyrelsen beslutar att Stadshuset anmäler sitt deltagande till 


”Cykelvänlig arbetsplats” för att föregå som gott exempel för övriga 


verksamheter, företag och invånare.     


Sammanfattning 


Falköpings kommuns insatser för att främja cykling har granskats i 


Kommunvelometern 2021, som en del av kommunens klimatlöften inom 


Klimat 2030. Falköpings resultat visar att kommunen satsar mycket på 


infrastruktur för cykling, men för att fler ska använda cykelvägarna behöver 


kommunen uppmuntra till en beteendeförändring. Cykelfrämjandet som står 


bakom rapporten rekommenderar Falköping att investera mer i information 


och marknadsföring för att främja ökad cykling. Sådana investeringar kan 


diskuteras i budgetprocessen.  


För att förbättra kommunens cykelfrämjande arbete föreslår trafikingenjör 


och miljöstrateg att kommunen redan nu deltar i några insatser inom de 


befintliga budgetramarna för år 2021: ”Europeiska mobilitetsveckan” 16–22 


september med en möjlig bilfri dag den 22 september, samt ”Cykelvänlig 


arbetsplats”.  


Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 


ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 


kommunledningsförvaltningen. 


Beslutsunderlag  


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-01 


Kommunvelometern 2021 


European Mobility Week – Charter 2021  


Kriterier för Cykelvänlig arbetsplats 
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§ 86 Dnr 2021/00146  


Svar på remiss från Västra Götalandsregionen om att 
göra Västra Götalandsregionen till ett regionplane-
organ enligt plan- och bygglagen  


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen från Västra Götalands-


regionen enligt nedan, vilket sammanfattningsvis innebär att Falköpings 


kommun inte ställer sig bakom en hemställan till regeringen om att göra 


Västra Götalandsregionen till ett regionplaneorgan enligt plan- och 


bygglagen.     


Bakgrund 


Plan- och bygglagens (PBL) 7 kapitel om regional fysisk planering har 


reviderats och började gälla den 1 januari 2019. I den nya lagen framkommer 


att Region Stockholm och Region Skåne har ett obligatoriskt uppdrag att 


bedriva regional fysisk planering för sitt territorium. Enligt PBL är det enbart 


regionutvecklingsansvariga som kan omfattas av detta uppdrag, vilket inne-


bär att det för Västra Götalands del enbart är Västra Götalandsregionen som 


kan få ett tillkännagivande av regeringen att bedriva regional planering inom 


regionen. Finansdepartementet anser att det finns förutsättningar för att 


Västra Götalandsregionen ska kunna omfattas av 7 kap i PBL. Innan beslut 


fattas i frågan har samtliga berörda kommunalförbund och kommuner fått 


möjlighet att yttra sig i frågan genom denna remiss.  


Remissen innefattar sex frågeställningar för kommunen att ta ställning till. 


 Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att 


stärka Västra Götaland? 


 Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan 


stödja den kommunala fysiska planeringen? 


 Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det 


finns ett behov av att samverka kring på regional nivå? 


 Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  


 Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till 


regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL. 


 Övriga synpunkter. 
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Förvaltningens bedömning 


Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka 


Västra Götaland? 


Vissa frågor, som sträcker sig över kommungränser, är lämpliga att se i ett 


större perspektiv än endast utifrån de kommunalt avgränsade delarna. Sådana 


frågor kan bland annat handla om transportinfrastruktur i form av järnvägs-


utbyggnad, större vägar för biltrafik samt godstransporter. I dagsläget finns 


goda kanaler för samverkan inom regionen för dessa frågor och det finns 


därför ingen anledning att skapa ett regionplaneorgan för att kunna hantera 


dessa på ett annat sätt än vad som sker idag. Det viktigaste för dessa frågor 


är att det finns en god förankring och tydliga kommunikationsvägar, vilket 


det gör idag. En regionplan skulle inte underlätta varken förankringen eller 


kommunikationen i dessa frågor.  


Det sker i dagsläget mycket dialog och samverkan inom regionens del-


områden. Skaraborgs kommunalförbund är en god grund för dialog mellan 


kommunerna inom delregionen samt lyfter Skaraborgs frågor vidare till 


Västra Götalandsregionen. Genom att arbeta på detta sätt stärks alla delar i 


Västra Götalandsregionen, även de delområden som har ett mer perifert läge 


från Göteborg. Om Västra Götalandsregionen skulle få mandat att ta fram 


regionplaner enligt PBL finns en risk att ett stort fokus kommer läggas på 


Göteborg och de frågor som är aktuella ur ett storstadsperspektiv är inte 


alltid applicerbara i regionens ytterområden. Frågor som skulle falla på 


Västra Götalandsregionen att ha hand om, om regionen blir ett regionplane-


organ, är att verka för långsiktigt behov av bostäder samt minska länets 


klimatpåverkan och dess effekter. Västra Götalandsregionen är en mycket 


stor region med 49 kommuner, som alla förvisso brottas med dessa fråge-


ställningar, men lösningarna ser troligtvis väldigt olika ut i Göteborgs inner-


stad jämfört med Skaraborgs landsbygd. Falköpings kommun ser en risk i att 


de frågor som är viktiga ur det kommunala perspektivet för att lösa exempel-


vis bostadsförsörjningen inte kommer få utrymme i en regional plan där stort 


fokus troligen kommer hamna på Göteborg och dess kranskommuner.  


Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 


kommunala fysiska planeringen? 


Inom vissa övergripande frågor kan troligen ett regionalt perspektiv på 


exempelvis godstransporter och järnvägstrafik vara mycket gynnsamma att 


hantera på regional nivå. Andra övergripande frågor, som exempelvis 


exploatering av jordbruksmark för att kunna tillgodose bostadsförsörjning, 


hade däremot gynnats av att hanteras på delregional eller kommunal nivå. 


Detta eftersom det är frågeställningar där de kommunala förutsättningarna är 


så varierande och behoven olika. I och med det så finns en risk att vissa delar 


av en regionplan inte skulle kunna appliceras i de kommunala översikts-


planerna, vilket i förlängningen skulle underminera regionplanen och den 


skulle då tappa sitt syfte.  
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Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av 


att samverka kring på regional nivå? 


Som nämnts ovan är de tydligaste vinsterna inom transport och infrastruktur. 


Vad gäller frågor om bostadsförsörjning så är det kommunala självstyret och 


det kommunala planmonopolet mycket starkt och därför finns potentiella 


konfliktytor inom detta område. Minskad klimatpåverkan och dess effekter 


skulle kunna gynnas av ett regionalt perspektiv eftersom det är väldigt över-


gripande frågor. För att verkligen kunna göra skillnad för klimatet krävs ofta 


stora insatser och inriktningsbeslut, vilka skulle kunna vara svåra att samlas 


kring när det finns 49 olika förutsättningar för att hantera frågorna inom 


regionen. Handlingskraften finns ofta på den lokala, kommunala nivån.  


Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  


Upplevelsen är att regionen har för många skilda förutsättningar i de 49 


kommunerna för att ha en fungerande samverkan kring frågeställningarna 


som krävs för att skapa en regional plan. Upplevelsen är även att mognads-


graden för att fullt ut gå in i en sådan hemställan ännu inte finns i regionen. I 


dagsläget finns en fungerande dialog och arbetsgång mellan delregionen och 


kommunerna. Denna dialog behöver dock få rota sig ordentligt innan nästa 


steg kan tas mot att bli ett fullskaligt regionplaneorgan.  


Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att 


ansvara för regional planering enligt PBL 


Falköpings kommun ställer sig i dagsläget inte bakom att en hemställan till 


regeringen är rätt väg att gå. Innan något sådant kan bli aktuellt behöver en 


ytterligare mognadsgrad uppfyllas. Innan dess behöver redan inarbetade 


arbetsgångar mellan kommuner, delregioner/kommunalförbund och regionen 


ytterligare förstärkas och förtydligas. Alla kommuners inflytande över 


regionens framtidsmål behöver förtydligas liksom regionens olika del-


regioners speciella förutsättningar för att kunna skapa en hållbar utveckling.  


Finansiering 


Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-28 


Missiv från Västra Götalandsregionen, 2021-03-15 


Faktaunderlag från Västra Götalandsregionen, 2021-03-15 


Kommunledningsförvaltningens förslag 


1 Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen från Västra Götalands-


regionen enligt nedan, vilket sammanfattningsvis innebär att Falköpings 


kommun inte ställer sig bakom en hemställan till regeringen om att göra 


Västra Götalandsregionen till ett regionplaneorgan enligt plan- och 


bygglagen. 
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Yrkanden 


Karola Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  


Beslutsgång 


Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 


arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.       


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 87 Dnr 2021/00140  


Tillsättande av tjänsten som förvaltningschef för 
kompetens- och arbetslivsförvaltningen och beslut om 
tillförordnad förvaltningschef 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillsätta Ann-Charlotte Lilja 


som förvaltningschef för kompetens- och arbetslivsförvaltningen, från och 


med den 27 september 2021. 


2  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillsätta Åsa Sandberg som 


tillförordnad förvaltningschef för kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 


från och med den 16 augusti 2021 till och med den 26 september 2021. 


3  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att HR-chef Maria Axelsson får 


i uppdrag att teckna anställningsavtal med Ann-Charlotte Lilja samt 


formalisera tillförordnandet med Åsa Sandberg.  


Bakgrund 


Rekrytering av förvaltningschef för kompetens- och arbetslivsförvaltningen 


har skett med hjälp av externt rekryteringsföretag.  


Representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott har tillsammans med 


HR-chef, fackliga organisationer samt representanter från kommunens 


ledningsgrupp och medarbetare från kompetens- och arbetslivsförvaltningen 


genomfört intervjuer. MBL-förhandling ägde rum den 15 juni 2021.   


När det gäller tillförordnandet har information förmedlas i samverkan 


(förvaltningsövergripande samverkan, FÖSAM, och central samverkan, 


CESAM) samt inom kompetens- och arbetslivsförvaltningens ledningsgrupp.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-15      


  


 


Paragrafen skickas till  
Ann-Charlotte Lilja 


Åsa Sandberg  


Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 


Pia Alhäll, kommundirektör  


HR-avdelningen 


Maria Axelsson, HR-chef   
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§ 88 Dnr 2021/00275  


Ansökan om deltagande i Sveriges Kommuner och 
Regioners utvecklingsprojekt "Effektivare kommun" 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun ska ansöka om att 


delta i Sveriges Kommuner och Regioners utvecklingsprojekt 


”Effektivare kommun”.       


Bakgrund 


Projektbeskrivning av utvecklingsprojektet – Effektivare kommun 


Kommunsektorn i Sverige står inför stor utmaningar. Ökad andel äldre, brist 


på kompetent arbetskraft, ökade sociala klyftor, minskad skattebas och 


många fler faktorer kommer att framgent tvinga kommuner att arbeta mer 


effektivt. Det innebär att kommunledningen med begränsade resurser måste 


hitta nya sätt att organisera, styra, leda och framförallt förändra arbetssättet i 


verksamheterna, så att en god välfärd kan byggas för medborgarna. Sveriges 


Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder nu kommunledningar att delta i ett 


utvecklingsprojekt där en grupp kommuner tillsammans och med stöd av 


SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) ökar sin 


kompetens och påbörjar ett lokalt utvecklingsarbete som kan öka 


effektiviteten. 


Syfte 


 Att SKR och RKA tillsammans med deltagande kommuner ökar 


kunskapen kring effektivitet utifrån betydelsen samspelet mellan 


insatta resurser och producerad volym och kvalitet. 


 Att i ett gemensamt lärande hitta system och modeller för en 


tydligare organisering, styrning och ledning som kan leda till 


effektivitetsökning.  


 Att de medverkande kommunerna anpassar de fördjupade 


kunskaperna till sina lokala förhållanden och påbörja ett 


utvecklingsarbete för ökad effektivitet.  


Mål 


Att alla medverkande kommuner har påbörjat ett arbete för att öka 


effektiviteten utifrån definitionen.  


Projektet löper över ett och ett halvt år med start hösten 2021. Sju gemen-


samma samlingar där alla kommuner deltar planeras. Det första är ett gemen-


samt uppstartsseminarium och det sista ett avslutningsseminarium där 


eventuellt även andra kommuner kan bjudas in. Vid övriga gemensamma 
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samlingar sker kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Mellan de 


gemensamma samlingarna arbetar kommunerna enskilt, men samspelar 


digitalt med varandra och med SKR och RKA via ett digitalt samarbetsrum 


och genom återkommande korta avstämningsmöten mellan respektive 


kommuner och SKR och RKA. 


Deltagare i kommunen 


Förtroendevalda i kommunledning och central ledningsgrupp bland tjänste-


personer samt stödfunktioner för ekonomi, kvalitet, HR, m.m. I utvecklings-


projektet krävs ett aktivt deltagande av dessa funktioner. Alla funktioner 


deltar inte vid alla tillfällen.  


Projektet leds av Gunnar Gidenstam, SKR. 


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till att delta i projektet.   


Preliminär ansökan har upprättats där nulägesanalys och problemformulering 


kring vad man vill förbättra avseende effektivitet har presenterats. För att 


ansökan skall kunna bifallas av SKR ska kommunstyrelsen ställa sig bakom 


ansökan genom beslut senast den 31 augusti 2021.  


Finansiering 


Deltagande i projektet kostar 60 000 kronor (exklusive moms). Kostnaden 


debiteras uppdelad på åren 2021 och 2022. Finansiering sker inom ram för 


kommunstyrelsens verksamhet.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-15 


Inbjudan från SKR 


Ansökan från Falköpings kommun   


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen               
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§ 89 Dnr 2021/00290  


Avtal om sponsring med Hagens Ridsportförening 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1 Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner sponsoravtalet med Hagens 


Ridsportförening, om 30 000 kronor.      


Bakgrund 


Hagens Ridsportförening har kvalificerat sig till SM-finalen för lag under 


Falsterbo Horse Show. Klubben har inkommit med en förfrågan om sponsor-


samverkan. Klubben har tillsammans med näringslivsavdelningen tagit fram 


ett förslag till sponsoravtal. I avtalet framgår hur båda parter får del och mer-


värde av sponsorsamverkan. Avtalet omfattar säsongen 2021 där Falköpings 


kommun ersätter Hagens Ridsportförening med ett engångsbelopp om  


30 000 kronor.  


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltingen har genom näringslivsavdelningen upprättat 


ett sponsoravtal med Hagens Ridsportförening. Näringslivsavdelningen 


anser att sponsoravtalet överensstämmer med intentionerna i kommunens 


policy för sponsring och anser att ersättningen är skälig utifrån avtalets 


innehåll.  


Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 


sponsoravtalet med Hagens Ridsportförening för säsongen 2021.  


Finansiering 


Falköpings kommun utbetalar 30 000 kronor som ett engångsbelopp för 


säsongen 2021. Avtalet finansieras med medel från kommunstyrelsens 


budget för år 2021 (anslaget för marknadsföring). 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-15 


Förslag till sponsringsavtal, 2021-06-15    


  


 


Paragrafen skickas till  
Hagens Ridsportförening 


Magnus Sundén, näringslivschef 


Ekonomiavdelningen            
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