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§ 35 Dnr 2021/00117  

Information om uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för kommunledningsförvaltningen 
för år 2020 samt redovisning av sjukstatistik  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen läggs 

till handlingarna.      

Bakgrund 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren varje 

år göra en uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) sker årligen via en enkät och 

sammanställs av HR-avdelningen. Enkäten besvaras i samverkansgrupp eller 

på avdelningen med chef och skyddsombud. Förbättringsåtgärder 

dokumenteras i handlingsplan och redovisas. Även i respektive nämnd sker 

en återrapportering. 

Redovisning görs också av sjukstatistik på kommunövergripande nivå och 

för kommunledningsförvaltningen. 

Underlag    

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-11 

Sammanställning från HR-avdelningen 
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§ 36 Dnr 2021/00140  

Information om rekrytering av förvaltningschef för 
kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.      

Bakgrund 

HR-chef Maria Axelsson informerar om rekrytering av förvaltningschef för 

kompetens- och arbetslivsförvaltningen efter Sandra Lidberg, som kommer 

att avsluta sin anställning i Falköpings kommun.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Maria Axelsson, HR-chef            
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§ 37 Dnr 2021/00092  

Information om granskning av registerförteckning 
enligt artikel 30 dataskyddsförordningen (GDPR) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.       

Bakgrund 

Dataskyddsombudets arbetsuppgift är bland annat att granska att 

dataskyddsförordningen efterlevs inom kommunen. Av 

dataskyddsförordningen framgår att personuppgiftsansvarig är skyldig att 

föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter. 

Inom kommunen är det den nämnd som hanterar personuppgifterna som är 

personuppgiftsansvarig. Mot bakgrund av detta har kommunens 

dataskyddsombud med en representant för förvaltningen gått igenom 

samtliga behandlingar i kommunstyrelsens registerförteckning.  

Granskningen har resulterat i en rapport som generellt visar på ett gott 

resultat. Dock finns det brister på vissa områden i registerförteckningen som 

behöver kompletteras eller justeras för att leva upp till skyldigheten att föra 

en fullständig registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. 

Dataskyddsombudet redovisar ett antal punkter som behöver ses över för att 

säkerställa att kraven i dataskyddsförordningen efterlevs.  

De flesta av dessa punkter har kompletterats med fullständiga uppgifter och 

två av punkterna är i dagsläget under arbete. Den punkt som kvarstår är 

arbetet med informationsklassning av kommunens system och information.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-25 

Dataskyddsombudets tillsynsrapport om granskning av registerförteckning 

enligt artikel 30 dataskyddsförordningen. 2020-11-27 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 38 Dnr 2020/00367  

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om 
språkkrav i samband med anställningar inom 
äldreomsorg, funktionshinder, förskola och 
fritidsverksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorg, 

funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet.      

Reservation 

Jonas Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.      

Bakgrund 

Sverigedemokraterna har genom Milada Wurm (SD) lämnat in en motion om 

att Falköpings kommun ska genomföra språklyft och införa språkkrav i 

samband med anställningar inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och 

fritidsverksamhet.  

Ärendet har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden, 

socialnämnden samt kompetens- och arbetslivsnämnden, som alla har 

inkommit med yttrande där samtliga nämnder har föreslagit 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen bedömer i likhet med de yttranden som 

inkommit från vidtalade remissinstanser att svenska språket är en viktig 

förutsättning för en fungerande omsorgsverksamhet. Av den anledningen är 

det också något som berörda förvaltningar arbetar aktivt med för att försäkra 

sig om att personalen kan förstå och göra sig förstådda vid kontakter med 

våra medborgare. Detta sker bland annat genom bedömning vid 

anställningsintervju samt de verksamhetsspecifika bedömningar och 

utbildningar som genomförs inom respektive förvaltning. 

Vidare menar kommunledningsförvaltningen att språkkrav kan vara ett något 

trubbigt verktyg som skulle kunna innebära att andra viktiga egenskaper 

inom omsorgsyrkena förbises. Ett språkkrav skulle också kunna anses stå 

emot andra politiska mål om integration, minskad arbetslöshet och utifrån att 

det i dagsläget är svårt att rekrytera inom vissa omsorgsyrken.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-02 

Barn- och utbildningsnämnden § 10/2021 

Socialnämnden § 11/2021 

Kompetens- och arbetslivsnämnden § 2/2021 

Motionen 

Yrkanden 

Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.      

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Jonas 

Larssons (SD) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 39 Dnr 2021/00109  

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att resultat-

räkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Falköpings kommun för 

år 2020 fastställs och att Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020 

godkänns.        

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att av 2020 års 

ekonomiska resultat reserveras ytterligare 39,2 miljoner kronor till 

kommunens resultatutjämningsreserv.  

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen 

från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB, läggs till 

handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för Falköpings 

kommun år 2020.  Som bilaga till koncernredovisningen ingår 

årsredovisningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB. 

Falköpings kommun uppvisar ett positivt resultat för 2020 på 102,5 miljoner 

kronor (år 2019: 42,5 miljoner kronor).  

Kommunens bolag redovisar också ett positivt resultat på 18,2 miljoner 

kronor. Koncernens resultat blev således 120,7 miljoner kronor för år 2020 

(år 2019: 64,4 miljoner kronor).  

Investeringarna uppgick under år 2020 till 298,0 miljoner kronor (år 2019: 

428,4 miljoner kronor). Av 2020 års budget på 603,5 miljoner kronor 

investerades 298,0 miljoner kronor. Självfinansieringsgraden blev 77,5 

procent för år 2020, vilket är något högre än snittet för de senaste tio åren. 

Förvaltningens bedömning 

För att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska 

resultatet över tid uppgå till det högsta av 2 procent av skatter och generella 

statsbidrag, alternativt låneskulden delat på 35 år. Detta innebär för år 2020 

ett resultatkrav på 42,9 miljoner kronor. Årets resultat på 102,5 miljoner 

kronor är 59,6 miljoner kronor högre än resultatkravet för det enskilda året. 

Resultatet ska dock ses över en tid på 10 år. 

Genomsnittligt resultat de senaste tio åren för Falköpings kommun är 55,3 

miljoner kronor. Detta gör att det finansiella resultatkravet för god 

ekonomisk hushållning ett över tid är uppnått. 
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Vid analysen av budgetavvikelser på nämndsnivå är det viktigt att notera att 

det är relativt stora avvikelserna mellan nämnderna. Barn- och 

utbildningsnämnden visar ett underskott på 10,0 miljoner kronor medan 

socialnämnden har ett överskott på 44,6 miljoner kronor för år 2020. 

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 4,5 miljoner kronor och tekniska 

nämnden ett överskott på 20,6 miljoner kronor. Den sammanlagda 

avvikelsen för nämnderna jämfört med budget visar en positiv avvikelse på 

59,2 miljoner kronor.  

Driftsredovisningens sammanställning av centrala poster visar en negativ 

avvikelse på 6,2 miljoner kronor. Övriga poster, skatter, statsbidrag, samt 

finansiella poster visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 15,0 

miljoner kronor. Skatteintäkterna blev 31,4 miljoner kronor lägre än 

budgeterat medan generella statsbidrag översteg budget med 62,5 miljoner 

kronor. De finansiella intäkterna understeg budget med 2,0 miljoner kronor 

medan de finansiella kostnaderna översteg budget med 13,7 miljoner kronor. 

Den senare avvikelsen hänför sig till i huvudsak till förtida inlösen av 

ränteswapar.        

De ekonomiska effekterna i kommunens bokslut av Coronapandemin är 

naturligtvis avsevärda. Nämnderna har i årsredovisningen analyserat de olika 

effekterna. På övergripande kommunnivå kan nämnas viss 

överkompensation av staten gällande generella statsbidrag för att täcka 

minskade skatteintäkter och ersättning av sjuklönekostnader.   

Det finns i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera 

delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna 

reserv kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel under 

förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR 

är frivilligt att tillämpa. Falköpings kommun har beslutat om följande regler 

för hanteringen av RUR.  

Reservering till RUR får ske med det belopp som kommunens 

balanskravsjusterade resultat överstiger 2 procent av skatter och bidrag. Om 

kommunens soliditet inklusive hela pensionsskulden är positiv, får istället 

reservering till RUR ske med det belopp som kommunens 

balanskravsjusterade resultat överstiger 1 procent av skatter och statsbidrag. 

Disponering av medel från RUR får ske med det belopp som ges av en 

skattekraftsutveckling som understiger 3 procent.  

Falköpings kommuns soliditet inklusive hela pensionsskulden är positiv och 

det balanskravsjusterade resultatet överstiger 1 procent av skatter och 

statsbidrag. Falköpings kommun har från tidigare år 60,8 miljoner kronor i 

RUR:en. Ytterligare 39,2 miljoner kronor föreslås reserveras i år vilket 

innebär att RUR:en uppgår till ett värde av 100 miljoner kronor per 

bokslutsdatumet. Skatteintäkterna har utvecklats mycket negativt i år vilket 

diagrammet nedan visar. Hade kommunen haft ett negativt resultat i år hade 

RUR:en kunnat tillämpas för att uppnå ett positivt balanskravsresultat. 
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I Falköpings kommuns flerårsplan för åren 2020–2022 finns fyra mål för att 

nå visionen om det goda livet. De fyra målen är följande. 

1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

4. Skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska öka.  

Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns 

angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas 

uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis 

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

godtagbart.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen ska 

föreslå kommunfullmäktige att fastställa årsredovisningen för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-14 

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 40 Dnr 2021/00105  

Budgetförutsättningar för flerårsplanen för åren 2022-
2024 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner budgetförutsättningarna för 

flerårsplanen för åren 2022–2024. 

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger nämnderna i uppdrag att ta fram 

preliminära utkast till verksamhetsplaner baserat på 

budgetförutsättningarna för flerårsplanen för åren 2022–2024. Nämnds 

arbetsutskott tar fram utkast till verksamhetsplan senast den 30 juni 2021. 

Dokumentet skickas till ekonomiavdelningen.  

Bakgrund 

Enligt Falköpings kommuns riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning 

ska kommunstyrelsen besluta om budgetförutsättningar, förslag till ändringar 

av verksamhetsmål samt tidsplan som ska gälla inför nästkommande års 

budget och flerårsplan. Mål- och omvärldsanalys och investeringsplan ska 

tillsammans med befolkningsutveckling, skattesats och driftskonsekvenser 

utgöra grunden för budgetförutsättningarna. 

Kommunstyrelsen beslutade den 18 augusti 2020, § 138, att ge 

kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens 

budgetprocess. Delavstämning av uppdraget har skett till kommunstyrelsen 

den 18 november 2020, § 185. Under våren 2021 kommer revidering ske av 

befintliga styrdokument. Tidsplanen är att nya styrdokument ska antas av 

kommunfullmäktige under hösten 2021. Innan dess ska nämnderna ges 

möjlighet att yttra sig i ett remissförfarande.  

De framtagna budgetförutsättningarna för flerårsplanen för åren 2022–2024 

bygger likt tidigare på föregående års flerårsplaner med mål och 

budgetramar. Dessa är sedan uppräknade utifrån nedanstående tabell med 

beräkningsförutsättningar. 

Beräkningsunderlag  Budget 2021 Plan  2022 Plan 2023 Plan 2024 

Finansiellt mål

Resultat mål 45 mnkr 45 mnkr 45 mnkr 45 mnkr

Lånetak om 1 700 mnkr 1700 mnkr 1 700 mnkr 1 700 mnkr 1 700 mnkr 

Skattestats  21,95      21,95      21,95      21,95     

Invånarantal  33 400      33 300      33 350      33 400     

Generell justering nettkostander 2,3% 2,0% 2,3% 2,3%

Justering av interna intäkter & kostnader 

(hyror och städ) 2,3% 2,0% 2,5% 2,6%

Utveckling lönekostnader (SKR) 3,1% 2,0% 2,4% 2,4%

Personalomkostnadspålägg 40,15% 40,15% 40,15% 40,15%

Internränta 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%  
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Utifrån ovanstående beräkningsunderlag och politisk beredning av 

budgetförutsättningarna har preliminära ramar för drift och investering tagits 

fram för år 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har enligt delegationsbestämmelserna för 

kommunstyrelsen, § 9.1, rätt att besluta om antagande av 

budgetförutsättningar. Budgetförutsättningar, med preliminära budgetramar, 

skickas sedan till respektive nämnd vars arbetsutskott senast den 30 juni 

2021 tar fram preliminär verksamhetsplan för nämnden.  

De preliminära verksamhetsplanerna kommer att presenteras vid 

budgetkonferensen den 23–24 augusti 2021 och ekonomiavdelningen 

kommer att presenta uppdaterad omvärldsanalys och ekonomiska 

förutsättningar den 3 september 2021. Därefter fortsätter budgetprocessen 

under hösten och ärendet om flerårsplan för åren 2022–2024 behandlas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2021, av 

kommunstyrelsen den 13 oktober 2021 och beslutas slutligen av 

kommunfullmäktige den 25 oktober 2021. Senast den 31 januari 2022 ska 

respektive nämnd besluta om sin verksamhetsplan för åren 2022–2024.   

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att ärendet följer den 

pågående reviderade processen. Under första halvåret 2021 kommer förslag 

till revidering av berörda styrdokument tas fram.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-26 

Budgetförutsättningar inför flerårsplan för åren 2022–2024, 2021-03-26    

Lokalgruppens förslag till investeringsplan för byggnader och lokaler för 

åren 2022–2025 

  

 

Paragrafen skickas till  
Alla nämnder 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Maria Skenberg Mannvik, ekonom 

Jens Sjöstrand, ekonom           
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§ 41 Dnr 2021/00115  

Pensionsriktlinjer för medarbetare och förtroendevalda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

pensionsriktlinjen antagen av kommunfullmäktige den 30 november 

2015, § 155, från och med den 15 maj 2021. 

2 Kommunstyrelsen antar pensionsriktlinje för medarbetare. Riktlinjen 

gäller från och med den 15 maj 2021. 

3 Kommunstyrelsen antar pensionsriktlinje för förtroendevalda. Riktlinjen 

gäller från och med den 15 maj 2021.  

Bakgrund 

Pensionsriktlinjen bör ses över en gång varje mandatperiod. Däremellan görs 

uppdatering vid behov på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal 

inom pensionsområdet. 

Syftet med pensionsriktlinjen för förtroendevalda är att på ett enklare sätt 

beskriva de förmåner och ersättningar kommunen beslutat om samt till vem 

den förtroendevalda kan vända sig för att få information. 

Syftet med pensionsriktlinjen för medarbetare är att stärka kommunens 

möjlighet att behålla och rekrytera nya medarbetare genom att på ett enklare 

sätt beskriva förmåner knutna till ålder.  

Pensionsriktlinjerna är marknadsmässigt framtagna utifrån lagar, regler och 

rekommendationer. Målet är att åstadkomma en konsekvent och rättvis 

hantering av pensionsförmåner och andra förmåner som är knutna till ålder 

samt ge ökad möjlighet att anpassa pensionslösningar efter den enskildes 

behov och förutsättningar. 

Förvaltningens bedömning 

Dessa riktlinjer har tagits fram för att ytterligare skapa förutsättningar för en 

stringent hantering av kommunens pensionsförmåner samt möjliggöra 

pensionslösningar utifrån den enskildes behov och förutsättningar. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att anta 

pensionsriktlinje för medarbetare samt pensionsriktlinje för förtroendevalda. 

Finansiering 

Förslag till beslut generar i sig inga kostnader i dagsläget. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-14 

Pensionsriktlinje för medarbetare 

Pensionsriktlinje för förtroendevalda 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 42 Dnr 2021/00056  

Överflyttning av allmänna handlingar från 
socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med stöd av 15 

§ arkivlagen (1990:782) godkänna att allmänna handlingar flyttas från 

socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 1 

maj 2021, enligt bifogad företeckning.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur arbetet med 

arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd ska samlas under 

kompetens- och arbetslivsnämnden.  

Ansvaret för dessa frågor kommer från och med den 1 maj 2021 överföras 

från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden. Med ansvaret 

följer även hanteringen av de allmänna handlingar som finns i denna 

verksamhet, där arkivlagen och kommunens arkivreglemente ställer krav på 

hur överlämnandet av handlingarna ska ske.  

Kommunfullmäktige behöver fatta ett beslut om att socialnämnden får 

avhända sig dessa handlingar, med stöd av 15 § punkt 2 i arkivlagen 

(1990:782). Vad som kommer att flyttas över till kompetens- och 

arbetslivsnämnden anges i en förteckning, se bilaga. 

Samråd har skett mellan socialnämnden och kommunstyrelsen, enligt § 11 i 

Falköpings kommuns arkivreglemente. 

Socialnämnden har i beslut den 17 mars 2021, § 39 föreslagit att 

kommunfullmäktige med stöd av 15 § arkivlagen (1990:782) godkänner att 

de allmänna handlingar som framgår av bifogad förteckning flyttas från 

socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 1 

maj 2021. 

Förvaltningens bedömning 

Av samrådet framgår att överlämnandet sker enligt de regler som finns vid 

sådant överlämnande. Förteckning som bifogas ger en tillräcklig beskrivning 

över vad som ingår i överflytten av handlingar.  

Arkivmyndigheten har tillstyrkt förfarandet och ger nu förslag till 

kommunfullmäktige att fatta beslut om överflytten av handlingar kan ske, 

enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente.  
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Finansiering 

Förslag till beslut generar i sig inga kostnader i dagsläget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-23 

Socialnämnden § 39/2021 

Samråd, tillstyrkande från kommunstyrelsen, ordförandebeslut, 2021-02-23  

Samråd, förfrågan från socialnämnden, ordförandebeslut, 2021-02-10 

Förteckning över allmänna handlingar som behöver flyttas över från 

socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 43 Dnr 2021/00104  

Delrapportering om uppdrag om att se över stöd-, 
service- och stabsfunktioner i hela den kommunala 
organisationen med syfte att skapa högre kvalitet och 
effektivitet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att se över stöd-, service- och 

stabsfunktioner är slutfört avseende område 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

2 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i enlighet med 

rekommendationerna i rapporten, fortsätta arbetet med effektivisering av 

de stöd-, service- och stabsfunktioner som är kommunövergripande: 

• Skapa en tydlig linje kring anslagsfinansiering och 

interndebitering  

• Skapa ett tydligt ansvarsförhållande gällande mark- och 

exploateringsinvesteringar  

• Se över vilka stabsfunktioner som ska finnas både ute på 

förvaltningarna och kommunledningsförvaltningen 

• Se över ansvaret för, och organisering av, fastighetsfrågorna 

ur ett styrnings- och ledningsperspektiv  

3 Kommunstyrelsen rekommenderar tekniska nämnden att fortsätta arbetet 

med effektivisering av de förslag till förbättringsområden som redovisas 

inom nämndens ansvarsområde: 

• Utveckla konceptet enkäter och brukarundersökningar 

• Utreda besparings- och effektiviseringsmöjligheter inom 

städverksamheten, både organisatoriska och driftsmässiga. 

Detta för att kunna uppnå högre kvalitet och nöjdhet. 

• Fortsätta arbete med framtagande av nyckeltal 

• Utreda besparings- och effektiviseringsmöjligheter inom 

driften av fastigheter, för att kunna generera lägre kostnader 

och interhyra  

• Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla 

fastighetsinformation 

• Se över organisationen inom kostavdelningens verksamhet 
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Deltar ej i beslutet  

Ingvor Bergman (S) deltar ej i beslutet.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har i flerårsplan för år 2021-2023 och budget för år 

2021 beslutat ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över stöd-, service- och 

stabsfunktioner i hela den kommunala organisationen i syfte att skapa högre 

kvalitet och effektivitet.  

Framtagen rapport är baserad på samhällsbyggnadsförvaltningens 

verksamheter och lämnar förslag på förändringar för att skapa högre kvalitet 

och effektivitet. Rapporten bygger på intervjuer med förvaltningschefer, 

ekonomichef, kanslichef, avdelningschefer och två enhetschefer inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen och stabsfunktioner inom samhällsbyggnad.  

Omdömet för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är i huvudsak 

bra. Det finns en del synpunkter som framkommit som bör tas omhand och 

beaktas för att få till förbättringar.  

Det som framkommit vid intervjuerna är exempelvis:  

 att bakomliggande faktorer till en hyra eller ett städuppdrag inte är 

transparanta, 

 måltidpriserna är höga vilket hänger ihop med att kommunen beslutat 

att måltider skall tillredas nära gästerna, 

 vad gäller lokalvård finns möjlighet till förändringar, exempel på 

detta är att viss del skulle kunna läggas ut på extern leverantör, 

 oklart vem i kommunförvaltningen som är ”bromskloss” vid ny- och 

ombyggnationer, fastighet borde ha en mer styrande funktion, 

 bättre återrapportering vid felanmälningar i fastighetssystem, 

 stabsfunktioner finns både på förvaltningar och 

kommunledningsförvaltning, 

 ansvarsfördelning mellan mark- och exploatering och Park/Gata är 

otydlig, samt 

 lokalresursplanering och kommunens arbete i lokalgrupper fungerar 

bra både vad avser på kommunledningsnivå och förvaltningsnivå. 

Nyckeltal för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter redovisas i 

bilaga, det är främst nyckeltal där verksamheten jämför sig med sig själv 

över tid. 

Förvaltningens bedömning 

I rapporten redovisas nedanstående förslag till förbättringsområden för att 

skapa högre effektivitet och kvalitet i organisationen. 
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 Planera likvärdiga undersökningar om vad förvaltningar och brukare 

tycker. Utveckla konceptet enkäter. 

 Öppna upp för extern entreprenör inom städ med ett begränsat 

mindre uppdrag. 

 Anslagsfinansiering eller interndebitering. Skapa en tydlig linje. 

 Nyckeltal. 

 Mex-investeringar, otydligt vem som ansvarar Mex eller Park/Gata. 

 Utreda vad i en interhyra som Fastighet skulle kunna påverka, på så 

vis få fram besparingar för Fastighet. 

 Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla fastighetsinformation 

på ett ställe samt utreda internhyressystem. 

 Se över vissa stabsfunktioner som finns både på förvaltning och 

centralt. 

 Se över organisationen för kostavdelningen. 

 Organisering av fastighet. Klargöra uppdraget om vem som är 

”grindvakt” vid byggnationer.  

 Se över var styrningen av fastighets uppdrag ska ligga. Är det 

samhällsbyggnadsförvaltningen eller är det 

kommunledningsförvaltningen som ska ha ansvaret för dessa 

uppgifter? 

Finansiering 

Inom kommunstyrelsens ram år 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-12 

Rapport från förvaltningen om att skapa högre kvalitet och effektivitet, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, Falköpings kommun, mars 2021 

Bilaga, nyckeltal 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 44 Dnr 2019/00488 531 

Slutrapportering om framtidens behov av 
kollektivtrafikutbud inom Falköpings tätort 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att genomföra en utredning 

kring det framtida behovet av kollektivtrafikutbud inom Falköpings tätort 

(stadsbusstrafik) är slutfört.  

2 Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till 

kommunledningsförvaltningen att gå vidare med Västtrafik för att 

undersöka framtida möjligheter till utökning av kollektivtrafik i tätorten, 

med fokus på Fåraberget och Ålleberg center.  

3 Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till 

kommunledningsförvaltningen att fortsätta arbeta för ett trafiksystem som 

gynnar ökad andel hållbart resande i tätorten.       

4 Kommunstyrelsen beslutar att arbetet fortlöpande rapporteras till 

beredningen för hållbar samhällsplanering.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har under våren 2020 finansierat att genomföra en 

utredning om behovet av kollektivtrafik inom Falköpings tätort, medlen har 

tilldelats till tekniska nämnden. Kommunstyrelsen och tekniska nämnden 

samverkar kring dessa frågor då det innebär både strategiska och operativa 

frågeställningar. Syftet med utredningen har varit att skapa ett samlat 

kunskapsunderlag kring vilka behov av hållbara färdmedel som finns i 

tätorten, att identifiera de brister som finns inom kollektivtrafiken kopplat till 

upptagningsområden, restider och framkomlighet. Syftet har också varit att 

belysa de brister som finns inom gång- och cykelinfrastrukturen och att 

kartlägga hur väl dagens hållbara färdmedel täcker in de behov som finns 

kopplat till tillgänglighet. Utredningen beskriver hur Falköping som 

kommun kan arbeta för att få fler av dess invånare att använda sig av 

antingen kollektivtrafiken, cykla eller gå när de reser inom kommunen eller 

till angränsande kommuner och regioner.  

Underlaget ska tjäna som ett stöd i en fortsatt dialog med Västtrafik kring 

frågor som rör kommunens utveckling där kollektivtrafiken är en viktig del 

likväl som de andra slagen av hållbart resande. Om underlaget inte anses 

tillräckligt av Västtrafik för utökning av befintlig linjedragning, kan det bli 

aktuellt att behöva finansiera utökningen genom tillköp av kommunen. 

För uppdraget har konsulter från WSP anlitats. Kommunen har bidragit med 

underlag som konsulterna sammanställt och kompletterat. Västtrafik och 
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Nobina har varit behjälpliga med en del av underlaget. Konsulten har gjort 

ett platsbesök och i övrigt har litteratur, digitala medier och GIS-analyser 

använts för att ta fram brister och behov. Avslutningsvis har konsulterna 

lämnat förslag på konkreta åtgärder som är viktiga i det fortsatta arbetet med 

att öka andelen hållbart resande. 

Berörda tjänstepersoner har fått den slutliga rapporten redovisat för sig. 

Västtrafik kommer få ta del av rapporten framöver.   

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen anser att rapporten utgör ett bra underlag för 

framtida trafikplanarbete och planläggning av Falköpings tätort. Att öka 

andelen hållbart resande är en viktig pusselbit för att nå kommunens klimat- 

och hållbarhetsmål. Rapporten ger konkreta förslag på åtgärder som 

förvaltningen också ser behov av där framtagande av en trafikstrategi har en 

central roll. Övriga åtgärder kommer ingå som en naturlig del vid 

framtagandet av strategin. 

Detta underlag är en bra grund för en fortsatt dialog med Västtrafik, vad 

gäller kollektivtrafik och önskad utökning av trafikering med fokus på 

Fåraberget och Ålleberg center.  

Finansiering 

Förslag till beslut generar i sig inga kostnader i dagsläget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Kommunledningsförvaltningen, 2021-03-01 

Rapporten ”Plan för ökad andel hållbara resor, Falköpings tätort”  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 45 Dnr 2021/00064  

Remiss från Länsstyrelsen om synpunkter på 
Trafikverkets revidering av riksintressen för 
kommunikationer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att svara på remissen genom det 

bifogade remissvaret.  

Bakgrund 

Trafikverket arbetar med ett nytt utpekande av riksintressen för trafikslagens 

anläggningar. Materialet har skickats på remiss till länsstyrelser och statliga 

myndigheter, där Länsstyrelsen Västra Götaland i sin tur skickat vidare till 

kommunerna. Syftet med remissen är att inhämta synpunkter på om 

Trafikverkets riksintresseanspråk fungerar som planeringsunderlag för att 

hantera riksintressen i samhällsplaneringen. Utpekandet utgår från nya 

kriterier, som beslutats under år 2020. Kortfattat innebär det nya utpekandet 

följande. 

 Större fokus på vägar och järnvägars funktion för det nationella 

transportsystemet. 

 Bättre systematik i utpekandet av framtida och planerade 

anläggningar. 

 Tydligare fokus på flygplatsernas funktion ur ett systemperspektiv.  

Bedömningen är att det nya utpekandet kommer att antas under hösten 2021. 

Förvaltningens bedömning 

Utifrån att Trafikverkets riksintresseanspråk ska fungera som 

planeringsunderlag för kommunikationer behöver vissa områden tydliggöras 

i materialet. Varje utpekat område behöver beskrivas specifikt i text.  

Material och karttjänst behöver samordnas i en interaktiv karta för att 

underlätta användning för samtliga målgrupper istället för många olika 

dokument.  

Falköpings kombiterminal är utpekat som riksintresse, området är något 

felaktigt inlagt och därför bör det utökas till dess faktiska utbredning. Här till 

läggs områdena för befintlig och framtida/planerad depå.  

Vad gäller vägar så ligger väg 47 Falköping-Vara samt anslutning till 

Falköpings kombiterminal kvar som ett riksintresse. För att kunna använda 

det som ett planeringsunderlag behövs tydligare förklaring till intentionen 

bakom sträckningarna som finns i remissförslaget.  
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Väg 46 delsträcka 184-väg 26 samt väg 47 delsträckan Falköping – 

länsgräns Jönköping bedöms inte längre vara av riksintresse. Detta är 

positivt för kommunens utvecklingsmöjligheter då det underlättar i 

processen för att få igenom detaljplaner och bygglovsansökningar. 

Områdena utmed dessa vägar i utkanten av tätorten finns med i kommunens 

exploateringsplaner i framtiden. Att då behöva ta hänsyn till ett riksintresse 

skulle kunna göra det svårare att få igenom dessa planer.   

Finansiering 

Förslag till beslut generar i sig inga kostnader i dagsläget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2021-03-01 

Remissvar riksintressen 

Remiss från Länsstyrelsen om synpunkter på Trafikverkets revidering av 

riksintressen för kommunikationer 

Förteckning förändringar riksintresseanspråk, samrådsversion rättelse 

202102 

Förteckning över riksintresseanspråk, samrådsversion 

Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion 

  

 

Paragrafen skickas till  
Ida Elf, infrastrukturstrateg 

Stadsbyggnadsavdelningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Trafikverket 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
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§ 46 Dnr 2021/00096  

Efterskänkning av tillsynsavgifter för 
serveringstillstånd för år 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att efterge årliga 

tillsynsavgifter för serveringstillstånd, enligt ”avgifter för 

serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak 

och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel”, KFS 2019:16, för perioden den 1 januari 2021 till och med 

den 31 december 2021. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att finansiering, cirka 250 000 kronor, sker 

med centralt avsatt medel i kommunstyrelsens budget för år 2021 för 

tillfällig budgetpott, oförutsett.  

Bakgrund 

Med anledning av den pågående pandemin med Covid-19 har många 

restauranger drabbats av minskade intäkter till följd av restriktioner, både 

vad gäller åtgärder för att minska trängsel, samt inskränkningar i 

serveringstillstånd och öppettider.  

Ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd ligger på socialnämnden i 

Falköpings kommun. Socialnämnden har genom avtal överlåtit till Tillstånd i 

samverkan (TIS), Lidköpings kommun, att sköta handläggning och tillsyn 

enligt alkohollagen för kommunens räkning.  

TIS har tagit emot många synpunkter från olika kommuner och 

näringsidkare om möjligheten att sänka eller efterskänka avgifterna till 

företagen. Eftersom varje kommun fattat beslut om avgifterna, enligt TIS 

förslag, måste beslut om eventuell eftergift fattas i respektive kommun. 

Lidköpings kommun har nu ställt frågan till de kommuner som ingår i TIS 

hur de önskar hantera frågan i sina kommuner.  

Näringsidkare som har serveringstillstånd för alkohol betalar avgift i tre 

delar.  Dels en avgift för serveringstillståndet som betalas i samband med 

ansökan om tillstånd och dels en tillsynsavgift som består av en fast och en 

rörlig del. Tillsynsavgiften betalas årligen och är inte beroende av genomfört 

tillsynsbesök.  

Den fasta tillsynsavgiften baseras på restaurangens öppettid enligt nedan 

Grupp  Avgift/år 

Grupp A Stadigvarande tillstånd till 

föreningar som ej driver försäljning 

med vinstintresse samt restauranger 

2500 kr 
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med tillstånd till kl 22 

Grupp B Restauranger med tillstånd till kl 00 4000 kr 

Grupp C Restauranger med tillstånd till kl 01 5000 kr 

Grupp D Restauranger med tillstånd till kl 02 6000 kr 

 

Den rörliga tillsynsavgiften baseras till restaurangens omsättning enligt 

nedan. 

Omsättning Avgift 

0-50 000 750 

50 001- 100 000 1500 

100 001 – 250 000 3000 

250 001-500 000 6000 

500 001-1 000 000   8000 

1 000 001 – 5 000 000 12 000 

5 000 001 – 10 000 000   13 000 

10 000 001- 14 000 

 

En restaurang kan således betala mellan 3 250 kronor och 20 000 kronor i 

årliga tillsynsavgifter beroende på öppettider och omsättning.  

Tillsynsavgiften betalas årligen i förskott, vilket innebär att avgiften för år 

2021 betalas under första kvartalet 2021. Avgiften för år 2020 betalades i 

början på år 2020 och med förlängd betalningstid.  

Det som är aktuellt nu är efterskänkning av tillsynsavgifter för år 2021. 

Ansökningsavgiften för beviljande av serveringstillstånd berörs således inte.  

TIS verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Avgifterna betalas direkt till TIS. 

Kommunerna har därmed inte någon kostnad för att Lidköpings kommun 

sköter handläggningen. Avgifterna är beslutade i samtliga kommuner som 

ingår i TIS. Om Falköpings kommun beslutar att efterskänka 

tillsynsavgifterna kommer kommunen att behöva betala motsvarande belopp 

till TIS/Lidköpings kommun som kompensation för uteblivna inkomster 

genom avgifter. 

TIS kommer under år 2021 att fortsätta följa den beslutade tillsynsplanen. 

Den fasta årliga avgiften för verksamheter med serveringstillstånd i 

Falköpings kommun är 134 000 kronor. Den rörliga årliga avgiften för år 

2019 var 125 500 kronor. Den rörliga avgiften för år 2021 är svår att förutse 

eftersom den grundar sig på omsättningen för år 2020. Till följd av rådande 

restriktioner finns det anledning att anta att den rörliga avgiften skulle bli 

lägre år 2021 än den som fastställdes för år 2019. Sannolikt kommer den 

totala tillsynsavgiften, det vill säga såväl den fasta som den rörliga delen, 

inte överstiga 250 000 kronor. 
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Då avgifterna beslutats av kommunfullmäktige utan någon skrivning om att 

socialnämnden kan fatta beslut om att efterskänka avgifter måste även 

beslutet om eventuell eftergift beslutas av kommunfullmäktige.  

Ett beslut att efterskänka tillsynsavgifter till restauranger med 

serveringstillstånd kan bedömas utgöra ett ekonomiskt stöd till enskilda 

företag. Enligt 2 kap. 8 § kommunallagen får individuellt inriktade stöd till 

enskilda näringsidkare endast lämnas om det finns synnerliga skäl för det. 

Rättsläget är oklart när det gäller frågan huruvida den aktuella situationen 

kan anses innebära att det föreligger synnerliga skäl för sådant stöd. Sveriges 

kommuner och regioner, SKR, har gjort följande uttalande.  

”Den situation vi nu befinner oss i får vidare betraktas som extraordinär, 

vilket också aktualiserar möjligheten att ”synnerliga skäl” enligt 

paragrafens andra stycke kan vara uppfyllt när det gäller vissa typer av 

stöd, i vart fall om företaget tillhör en bransch som drabbats hårt av 

pandemin. Det finns också anledning att ha en differentierad bedömning i 

förhållande till vilken typ av stöd det rör sig om. Ett betalningsanstånd finns 

det sannolikt större utrymme för att medge än en ren eftergift. Visserligen 

framgår av lagens förarbeten att det ska råda en restriktiv syn på 

kommunala stödinsatser gentemot enskilda företag. Det framhålls dock, när 

det gäller avgränsningen av tillåtna insatser, att rättstillämpningen måste 

kunna anpassas till samhällsutvecklingen. Någon relevant praxis finns av 

lätt insedda skäl inte. Det kan alltså enligt vår mening inte uteslutas att olika 

former av stöd till följd av covid-19 kan ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § 

KL.” 

Remittering 

Eftersom ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd ligger på 

socialnämnden i Falköpings kommun har kommunledningsförvaltningens 

förslag remitterats till socialnämnden. Socialnämnden har yttrat sig över 

förslaget genom ett ordförandebeslut och framför följande. 

För att socialnämnden ska kunna fullföra sina skyldigheter enligt 

alkohollagen är det viktigt att tillsynen enligt alkohollagen fortgår, så att det 

säkerställs att restauranger med alkoholtillstånd bedriver en ansvarsfull 

alkoholservering. Enligt förslaget kommer tillsynen att fortgå enligt plan, 

men kommunen beslutar att efterskänka tillsynsavgifterna och finansierar 

istället tillsynen genom att kommunstyrelsen betalar TIS motsvarande den 

summa krögarna skulle betalat i tillsynsavgift. Socialnämnden bedömer 

därmed att nämndens uppdrag enligt alkohollagen är uppfyllt. 

Socialnämnden vill påtala att det är rättsligt osäkert om efterskänkning av 

avgifter kan betraktas som ett otillbörligt stöd till enskilda näringsidkare, 

vilket också framgår av tjänsteskrivelsen. För övrigt har socialnämnden inget 

att erinra emot att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

efterskänka tillsynsavgifterna i enlighet med förslaget. 
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Förvaltningens bedömning 

Till följd av rådande restriktioner föreligger starka begränsningar i 

näringsidkares möjligheter att utnyttja beviljat serveringstillstånd. Av den 

anledningen kan en eftergift av tillsynsavgifterna anses vara motiverad. 

Finansiering 

Den kostnad om cirka 250 000 kronor som Lidköpings kommun, TIS, ska 

ersättas med finansieras med centralt avsatta medel i kommunstyrelsens 

budget för år 2021 för tillfällig budgetpott, oförutsett.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-23 

Yttrande från socialnämnden, ordförandebeslut 2021-03-22 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-14 

Skrivelse från Lidköpings kommun om hantering av tillstånd för år 2021 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 47 Dnr 2021/00108  

Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

avgifter för Ekehagens Forntidsby i enlighet med kultur- och 

fritidsnämndens förslag.       

2  Ändringen ska gälla från och med den 15 maj 2021 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2019:08.  

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 23 februari 2021, § 3, att föreslå 

att kommunfullmäktige fastställer avgifter turistverksamheten för Ekehagens 

Forntidsby samt att avgifterna för skolverksamheten lämnas oförändrade. 

Ändringarna föreslogs av nämnden börja gälla den 1 maj 2021. 

Av bakgrunden till kultur- och fritidsnämndens beslut framgår följande. 

Inför sommarsäsong 2021 anpassar Ekehagens Forntidsby verksamheten 

efter gällande restriktioner kopplat till rådande pandemi. Förändringarna är 

baserade på de erfarenheter som dragits från den anpassade sommaren 2020.  

Säsongen planeras formas som en löpande verksamhet istället för att planera 

in vissa särskilda programdagar som normalt sett lockar många besökare. 

Alla öppetdagar kommer att ges samma utbud av aktiviteter. Det innebär att 

entrépriserna behöver anpassas och göras om. Det tidigare höga entrépriset 

för programdagar slås samman med den tidigare vanliga besöksdagens lägre 

entré, vilket därmed ger en mellannivå som står i paritet med det planerade 

utbudet. 

Eftersom de dagliga guidade turerna med största sannolikhet även denna 

sommar måste ha ett begränsat antal deltagare, föreslås en extra kostnad tas 

ut för guideturen. Den som får plats på guideturen och därmed ytterligare en 

aktivitet får betala lite mer jämfört med den som bara löst entré för besöket 

vilket upplevs mer rättvist.  

Höjningen av avgiften för vuxen för övernattning i forntidshus motiveras av 

att efterfrågan är stor och att upplevelsen är värd ett högre pris. Jämfört med 

andra kollegor i branschen är avgiften fortfarande prisvärd.  

En barnkonsekvensanalys har genomförts och en förändring av avgifter 

bedöms vara en faktor som indirekt och direkt kan utestänga barn från 

verksamheten. I ett försök att parera riskerna och erbjuda prisvärda alternativ 

finns biljettsystem med familjebiljetter, gruppentré och relativt lågt pris för 

barn. Alla skolelever som besökt Ekehagens Forntidsby under våren med 


 A

J,
 IB

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

23
66

50
64

2



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29 (35) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-31 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

skolan får också en fribiljett till kommande säsong, där eleven erbjuds gratis 

entré.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får en kommun ta ut avgifter för tjänster 

och nyttigheter som den tillhandahåller. En kommun får dock inte ta ut högre 

avgifter än att de motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 

kommunen tillhandahåller (självkostnaden), enligt 2 kap. 6 § 

kommunallagen. 

Då både avgifterna för skolverksamhet och turistverksamhet framgår av 

samma taxa föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige 

antar ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby i enlighet med kultur- 

och fritidsnämndens förslag. Ändringen föreslås gälla från och med den 15 

maj 2021 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS 

2019:08. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 21-03-05 

Kultur- och fritidsnämndens beslut, 21-02-23 

Förslag till avgifter, 21-02-23       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 48 Dnr 2021/00095  

Ändring av verksamhetsområden för vatten, spillvatten 
och dagvatten i Broddetorp, Kättilstorp och på 
Marjarps industriområde 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra 

verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten gällande 

Falköping, Kättilstorp och Broddetorp enligt tekniska nämndens förslag.     

2  Ändringen ska gälla från och med den 15 maj 2021.          

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 22 februari 2021, § 19, att föreslå 

kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av verksamhetsområde 

gällande Falköping, Kättilstorp och Broddetorp.  

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har 

en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Ett verksam-

hetsområde bestäms för tre olika tjänster, dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten. Ett verksamhetsområde kan innefatta en eller flera va-tjänster.  

Den föreslagna ändringen innebär en justering av redan befintliga 

verksamhetsområden för att verkställa detaljplaner och där va-huvudmannen 

bedömer att det finns behov av justering. 

I Marjarps industriområde innebär utökningen en justering av 

verksamhetsområdet för att följa detaljplanen för området. 

I Kättilstorp innebär ändringen en justering av verksamhetsområdets gränser 

för att anpassa till befintliga fastigheters behov av vattentjänster. 

I Broddetorp innebär ändringen en utökning av verksamhetsområdets gränser 

genom att inkludera fastigheterna Hornborga 16:1 samt Bolum 28:1.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att om det med 

hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten-

försörjning eller avlopp i ett större sammanhäng för en viss befintlig eller 

blivande bebyggelse, ska kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde 

inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2.se till 

att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksam-

hetsområdet genom en allmän va-anläggning. Av 7 § samma lag framgår att 

av ett beslut om allmän va-anläggnings verksamhetsområde ska det framgå 

vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.  
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Mot bakgrund av tekniska nämndens bedömning föreslår kommunlednings-

förvaltningen kommunstyrelsen att ändra verksamhetsområdet för vatten, 

spillvatten och dagvatten gällande Falköping, Kättilstorp och Broddetorp 

enligt tekniska nämndens förslag. Ändringen ska gälla från och med den 15 

maj 2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-05 

Tekniska nämndens beslut, 2021-02-22 

Tekniska nämndens förslag till ändring av verksamhetsområde, 2021-02-22       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 49 Dnr 2021/00112  

Ansökan om strategiska utvecklingsmedel från kultur- 
och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
kommunstyrelsen och nämnden för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 

fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Elljusspår Åsarp.  

2 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 

fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Mötesplats Floby. 

3 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 

fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Allaktivitetshus – 

Områdesbaserat arbete. 

4 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 

fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Det besöksvänliga 

kulturarvet. 

5 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 

fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Medborgarhuset som 

bas för mer kultur till fler. 

6 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från barn- och 

utbildningsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Högstadium 

Centrum. 

7 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från barn- och 

utbildningsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Projektplan 

läsglädje C. 

8 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från nämnden för 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg om strategiska utvecklingsmedel för 

Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande resurs. 

9 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kommunstyrelsen om 

strategiska utvecklingsmedel för Ett attraktivare och mer socialt hållbart 

Stenstorp. 

10 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kommunstyrelsen om 

strategiska utvecklingsmedel för Grönstrukturplan inklusive 

pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och Stenstorp.   

11 Kommunstyrelsen beslutar att samtliga beviljade ansökningar vid 

projekttidens slut ska redovisas för kommunstyrelsen.     
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Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020, § 159 om en central 

post för strategiska utvecklingsmedel inom ramen för flerårsplan för åren 

2021-2023. 

Den centrala posten med strategiska utvecklingsmedel har till syfte att kunna 

nyttjas för olika projekt som syftar till att nå kommunens övergripande mål. 

Medlen förfogas av kommunstyrelsen som beviljar medel efter ansökan från 

nämnderna. Projekten som tilldelas medel ska kunna planeras, genomföras 

och slutföras under år 2021, då de strategiska medlen är av tillfällig karaktär. 

Projektansökningarna har beretts av ordförandegruppen i enlighet med 

rutinen för strategiska utvecklingsmedel. 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, barn- och 

utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen har 

inkommit med ansökningar om strategiska utvecklingsmedel. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Elljusspår Åsarp 

Kultur- och fritidsnämnden har sedan tidigare tagit beslut om en inriktning 

för att uppdatera belysningsanläggningarna på kommunens olika elljusspår 

och söker medel för att fortsätta arbetet bland annat elljusspår i Åsarp. 

Beräknad kostnad för projektet uppgår till 700 000 kronor. 

Mötesplats Floby 

Under senare delen av 2019, därefter med ett startmöte i februari 2020 och 

fram till dags datum har diskussioner kring Mötesplats Floby förts och 

innefattar bland annat främjande av fysisk aktivitet genom utvecklande av 

lokal anpassad för styrketräning i anslutning till Floby sporthall, anläggande 

av cykelbana vid Floby skola och komplettering av Flobyrundan. 

Beräknad kostnad för projektet uppgår till 300 000 kronor. 

Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus  

Verksamhetsidén med ett allaktivitetshus är att använda invånarnas egna 

perspektiv som utgångspunkt. En central dimension i områdesbaserade 

insatser gäller mobilisering av människor i området och av de 

civilsamhälleliga gemenskaper och föreningar som finns där. Det innebär att 

insatser syftar till att stärka det lokala engagemanget och människors eget 

deltagande. Beräknad kostnad för projektet uppgår till 610 000 kronor. 

Det besöksvänliga kulturarvet  

Projektet det besöksvänliga kulturarvet vill öka landskapets tillgänglighet 

och attraktionskraft genom att förbättra berättelserna i och om landskapet. 

Beräknad kostnad för projektet uppgår till 800 000 kronor. 
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Medborgarhuset som bas för mer kultur till fler 

Stimulera kulturlivet efter pandemin genom att skapa mer kultur för fler.  

Ta ett steg mot kulturhustanken genom att bredda kulturutbudet i 

Medborgarhuset. Utveckla Medborgarhusets dansrotunda till en bas för 

scenframträdanden och möjligheter till att skapa själv och koppla samman 

utbudet i Medborgarhuset med andra mötesplatser för kultur. Beräknad 

kostnad för projektet uppgår till 325 000 kronor. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Högstadium Centrum 

Syftet är att den förändring som sker, från och med nästa läsår, ska vara en 

del av det förändringsarbete som kommer att behöva påbörjas i samband 

med att den planerade skolorganisationen träder i kraft. 

”Övergångsorganisationen” ska inte ses som en organisation med eget liv 

utan, trots att den är temporär, ska den vara ett steg mot den kommande 

förändringen av högstadieorganisationen där flera högstadier kommer 

sammanfogas i en gemensam organisation i samband med att Platåskolan 

står klar. Beräknad kostnad för projektet uppgår till 700 000 kronor. 

Projektplan läsglädje C 

Syftet är att skapa förutsättningar för barn i de yngre åren att under 

sommarmånaderna stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder enskilt och 

tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. Beräknad 

kostnad för projektet uppgår till 150 000 kronor. 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande resurs 

Genom att inkludera civilsamhället i vår verksamhet skapar vi relationer som 

är värdefulla både för att förebygga oönskade händelser och möjligheten att 

agera vid oönskade händelser. Samarbetet med civilsamhället ska ses som en 

naturlig del i vår verksamhet och ska utgöra en del av vår bas. Målsättningen 

är att under 2021 utbilda 100 medborgare till civila insatspersoner. Beräknad 

kostnad för projektet uppgår till 215 000 kronor. 

Kommunstyrelsen 

Ett attraktivare och mer social hållbart Stenstorp 

Stenstorp är en tätort i Falköpings kommun som har ett strategiskt läge. Med 

tågstopp, vacker natur runt knuten, nära till både centrala Falköping och 

Skövde är det viktigt att orten är attraktiv och socialt hållbar, för de som bor 

i Stenstorp men också för de som besöker Stenstorp. Att öka attraktiviteten 

och det socialt hållbara Stenstorp med hjälp av de redan befintliga aktörer 

och den redan starka identiteten som finns där är en given och hållbar start. 

Att de som redan idag verkar och arbetar för samhället ska vara en del i att 

lyfta och stärka, är nyckeln till framgång. Det blir också viktigt att identifiera 


 A

J,
 IB

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

23
66

50
64

2



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35 (35) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-31 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

nya aktörer och korsbefrukta verksamheter för att uppnå bästa resultat. 

Beräknad kostnad för projektet uppgår till 320 000 kronor. 

Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och 
Stenstorp 

Grönstrukturplanens ska vara vägledande för hur hänsyn ska tas till sociala, 

kulturella och ekologiska värden vid fysisk planering av tätbebyggelse. 

Planen ska beskriva och värdera grönstruktur i Falköpings stad och i 

tätorterna Floby och Stenstorp med närområden. Planen ska också föreslå 

strategier, åtgärder och riktlinjer för bevarande, utveckling, skötsel och 

hållbart utnyttjande av gröna miljöer. Beräknad kostnad för projektet uppgår 

till 204 000 kronor. 

Finansiering 

Utifrån den antagna flerårsplanen för åren 2021-2023 omfattar posten 

strategiska utvecklingsmedel 6,5 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag  

Ordförandeförslag, 2021-03-23 

Ansökan Grönstrukturplan med bilagor, 2021-03-15 

Ansökan Ett attraktivare och mer social hållbart Stenstorp 

Ordförandebeslut kommunstyrelsen, 2021-03-23 

Ansökan Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande resurs 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg § 5/2021 

Ansökan Projektplan läsglädje C 

Ansökan Högstadium Centrum 

Barn- och utbildningsnämnden § 22/2021 

Ansökan Medborgarhuset som bas för mer kultur till fler 

Ansökan Det besöksvänliga kulturarvet 

Ansökan Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus 

Ansökan Mötesplats Floby 

Ansökan Elljusspår Åsarp 

Ordförandebeslut kultur- och fritidsnämnden, 2021-03-02 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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Ajournering klockan 14:05–14:10, 15:13–15:25 
 
Ordförande och 1:e vice ordförande närvarar i sammanträdeslokalen, övriga deltar 
digitalt på distans.  


Beslutande Adam Johansson (M), Ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande 
Ingvor Bergman (S) 
Jonas Larsson (SD) 
Dan Hovskär (KD) 


Övriga närvarande 
 
 
 


Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Maria Axelsson, HR-chef, §§ 35-36, 39, 41 
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare, § 37 
Magnus Fleischer, §§ 38-40 
Elin Stål Tingbratt, § 39 
Maria Mannvik, ekonom, §§ 39-40 
Jens Sjöstrand, ekonom, §§ 39-40 
Cecilia Nordh, lokalstrateg, § 40 
Anneli Johansson, personalkonsult, § 41 
Susanne Walldén, KPA Pension, § 41 
Ida Elf, infrastrukturstrateg, § 44 
Thérese Broman, trafikingenjör, § 44 


Justerare Ingvor Bergman (S)  


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 35-49 


Ordförande Adam Johansson 


Justerare  Ingvor Bergman 
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Underskrift Digitalt genom anslag 
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§ 35 Dnr 2021/00117  


Information om uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för kommunledningsförvaltningen 
för år 2020 samt redovisning av sjukstatistik  


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen läggs 


till handlingarna.      


Bakgrund 


Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren varje 


år göra en uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Uppföljning av det 


systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) sker årligen via en enkät och 


sammanställs av HR-avdelningen. Enkäten besvaras i samverkansgrupp eller 


på avdelningen med chef och skyddsombud. Förbättringsåtgärder 


dokumenteras i handlingsplan och redovisas. Även i respektive nämnd sker 


en återrapportering. 


Redovisning görs också av sjukstatistik på kommunövergripande nivå och 


för kommunledningsförvaltningen. 


Underlag    


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-11 


Sammanställning från HR-avdelningen 
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§ 36 Dnr 2021/00140  


Information om rekrytering av förvaltningschef för 
kompetens- och arbetslivsförvaltningen 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 


handlingarna.      


Bakgrund 


HR-chef Maria Axelsson informerar om rekrytering av förvaltningschef för 


kompetens- och arbetslivsförvaltningen efter Sandra Lidberg, som kommer 


att avsluta sin anställning i Falköpings kommun.  


  


 


Paragrafen skickas till  
Maria Axelsson, HR-chef            
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§ 37 Dnr 2021/00092  


Information om granskning av registerförteckning 
enligt artikel 30 dataskyddsförordningen (GDPR) 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.       


Bakgrund 


Dataskyddsombudets arbetsuppgift är bland annat att granska att 


dataskyddsförordningen efterlevs inom kommunen. Av 


dataskyddsförordningen framgår att personuppgiftsansvarig är skyldig att 


föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter. 


Inom kommunen är det den nämnd som hanterar personuppgifterna som är 


personuppgiftsansvarig. Mot bakgrund av detta har kommunens 


dataskyddsombud med en representant för förvaltningen gått igenom 


samtliga behandlingar i kommunstyrelsens registerförteckning.  


Granskningen har resulterat i en rapport som generellt visar på ett gott 


resultat. Dock finns det brister på vissa områden i registerförteckningen som 


behöver kompletteras eller justeras för att leva upp till skyldigheten att föra 


en fullständig registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. 


Dataskyddsombudet redovisar ett antal punkter som behöver ses över för att 


säkerställa att kraven i dataskyddsförordningen efterlevs.  


De flesta av dessa punkter har kompletterats med fullständiga uppgifter och 


två av punkterna är i dagsläget under arbete. Den punkt som kvarstår är 


arbetet med informationsklassning av kommunens system och information.  


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-25 


Dataskyddsombudets tillsynsrapport om granskning av registerförteckning 


enligt artikel 30 dataskyddsförordningen. 2020-11-27 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 38 Dnr 2020/00367  


Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om 
språkkrav i samband med anställningar inom 
äldreomsorg, funktionshinder, förskola och 
fritidsverksamhet 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 


språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorg, 


funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet.      


Reservation 


Jonas Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.      


Bakgrund 


Sverigedemokraterna har genom Milada Wurm (SD) lämnat in en motion om 


att Falköpings kommun ska genomföra språklyft och införa språkkrav i 


samband med anställningar inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och 


fritidsverksamhet.  


Ärendet har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden, 


socialnämnden samt kompetens- och arbetslivsnämnden, som alla har 


inkommit med yttrande där samtliga nämnder har föreslagit 


kommunfullmäktige att avslå motionen.  


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltningen bedömer i likhet med de yttranden som 


inkommit från vidtalade remissinstanser att svenska språket är en viktig 


förutsättning för en fungerande omsorgsverksamhet. Av den anledningen är 


det också något som berörda förvaltningar arbetar aktivt med för att försäkra 


sig om att personalen kan förstå och göra sig förstådda vid kontakter med 


våra medborgare. Detta sker bland annat genom bedömning vid 


anställningsintervju samt de verksamhetsspecifika bedömningar och 


utbildningar som genomförs inom respektive förvaltning. 


Vidare menar kommunledningsförvaltningen att språkkrav kan vara ett något 


trubbigt verktyg som skulle kunna innebära att andra viktiga egenskaper 


inom omsorgsyrkena förbises. Ett språkkrav skulle också kunna anses stå 


emot andra politiska mål om integration, minskad arbetslöshet och utifrån att 


det i dagsläget är svårt att rekrytera inom vissa omsorgsyrken.  
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Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-02 


Barn- och utbildningsnämnden § 10/2021 


Socialnämnden § 11/2021 


Kompetens- och arbetslivsnämnden § 2/2021 


Motionen 


Yrkanden 


Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.      


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Jonas 


Larssons (SD) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 


förvaltningens förslag.      


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 39 Dnr 2021/00109  


Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att resultat-


räkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Falköpings kommun för 


år 2020 fastställs och att Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020 


godkänns.        


2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att av 2020 års 


ekonomiska resultat reserveras ytterligare 39,2 miljoner kronor till 


kommunens resultatutjämningsreserv.  


3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen 


från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB, läggs till 


handlingarna.  


Bakgrund 


Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för Falköpings 


kommun år 2020.  Som bilaga till koncernredovisningen ingår 


årsredovisningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB. 


Falköpings kommun uppvisar ett positivt resultat för 2020 på 102,5 miljoner 


kronor (år 2019: 42,5 miljoner kronor).  


Kommunens bolag redovisar också ett positivt resultat på 18,2 miljoner 


kronor. Koncernens resultat blev således 120,7 miljoner kronor för år 2020 


(år 2019: 64,4 miljoner kronor).  


Investeringarna uppgick under år 2020 till 298,0 miljoner kronor (år 2019: 


428,4 miljoner kronor). Av 2020 års budget på 603,5 miljoner kronor 


investerades 298,0 miljoner kronor. Självfinansieringsgraden blev 77,5 


procent för år 2020, vilket är något högre än snittet för de senaste tio åren. 


Förvaltningens bedömning 


För att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska 


resultatet över tid uppgå till det högsta av 2 procent av skatter och generella 


statsbidrag, alternativt låneskulden delat på 35 år. Detta innebär för år 2020 


ett resultatkrav på 42,9 miljoner kronor. Årets resultat på 102,5 miljoner 


kronor är 59,6 miljoner kronor högre än resultatkravet för det enskilda året. 


Resultatet ska dock ses över en tid på 10 år. 


Genomsnittligt resultat de senaste tio åren för Falköpings kommun är 55,3 


miljoner kronor. Detta gör att det finansiella resultatkravet för god 


ekonomisk hushållning ett över tid är uppnått. 
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Vid analysen av budgetavvikelser på nämndsnivå är det viktigt att notera att 


det är relativt stora avvikelserna mellan nämnderna. Barn- och 


utbildningsnämnden visar ett underskott på 10,0 miljoner kronor medan 


socialnämnden har ett överskott på 44,6 miljoner kronor för år 2020. 


Kommunstyrelsen visar ett överskott på 4,5 miljoner kronor och tekniska 


nämnden ett överskott på 20,6 miljoner kronor. Den sammanlagda 


avvikelsen för nämnderna jämfört med budget visar en positiv avvikelse på 


59,2 miljoner kronor.  


Driftsredovisningens sammanställning av centrala poster visar en negativ 


avvikelse på 6,2 miljoner kronor. Övriga poster, skatter, statsbidrag, samt 


finansiella poster visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 15,0 


miljoner kronor. Skatteintäkterna blev 31,4 miljoner kronor lägre än 


budgeterat medan generella statsbidrag översteg budget med 62,5 miljoner 


kronor. De finansiella intäkterna understeg budget med 2,0 miljoner kronor 


medan de finansiella kostnaderna översteg budget med 13,7 miljoner kronor. 


Den senare avvikelsen hänför sig till i huvudsak till förtida inlösen av 


ränteswapar.        


De ekonomiska effekterna i kommunens bokslut av Coronapandemin är 


naturligtvis avsevärda. Nämnderna har i årsredovisningen analyserat de olika 


effekterna. På övergripande kommunnivå kan nämnas viss 


överkompensation av staten gällande generella statsbidrag för att täcka 


minskade skatteintäkter och ersättning av sjuklönekostnader.   


Det finns i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera 


delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna 


reserv kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel under 


förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR 


är frivilligt att tillämpa. Falköpings kommun har beslutat om följande regler 


för hanteringen av RUR.  


Reservering till RUR får ske med det belopp som kommunens 


balanskravsjusterade resultat överstiger 2 procent av skatter och bidrag. Om 


kommunens soliditet inklusive hela pensionsskulden är positiv, får istället 


reservering till RUR ske med det belopp som kommunens 


balanskravsjusterade resultat överstiger 1 procent av skatter och statsbidrag. 


Disponering av medel från RUR får ske med det belopp som ges av en 


skattekraftsutveckling som understiger 3 procent.  


Falköpings kommuns soliditet inklusive hela pensionsskulden är positiv och 


det balanskravsjusterade resultatet överstiger 1 procent av skatter och 


statsbidrag. Falköpings kommun har från tidigare år 60,8 miljoner kronor i 


RUR:en. Ytterligare 39,2 miljoner kronor föreslås reserveras i år vilket 


innebär att RUR:en uppgår till ett värde av 100 miljoner kronor per 


bokslutsdatumet. Skatteintäkterna har utvecklats mycket negativt i år vilket 


diagrammet nedan visar. Hade kommunen haft ett negativt resultat i år hade 


RUR:en kunnat tillämpas för att uppnå ett positivt balanskravsresultat. 
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I Falköpings kommuns flerårsplan för åren 2020–2022 finns fyra mål för att 


nå visionen om det goda livet. De fyra målen är följande. 


1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 


2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 


3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 


4. Skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska öka.  


Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns 


angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas 


uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis 


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


godtagbart.  


Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen ska 


föreslå kommunfullmäktige att fastställa årsredovisningen för år 2020. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-14 


Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 40 Dnr 2021/00105  


Budgetförutsättningar för flerårsplanen för åren 2022-
2024 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1 Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner budgetförutsättningarna för 


flerårsplanen för åren 2022–2024. 


2 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger nämnderna i uppdrag att ta fram 


preliminära utkast till verksamhetsplaner baserat på 


budgetförutsättningarna för flerårsplanen för åren 2022–2024. Nämnds 


arbetsutskott tar fram utkast till verksamhetsplan senast den 30 juni 2021. 


Dokumentet skickas till ekonomiavdelningen.  


Bakgrund 


Enligt Falköpings kommuns riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning 


ska kommunstyrelsen besluta om budgetförutsättningar, förslag till ändringar 


av verksamhetsmål samt tidsplan som ska gälla inför nästkommande års 


budget och flerårsplan. Mål- och omvärldsanalys och investeringsplan ska 


tillsammans med befolkningsutveckling, skattesats och driftskonsekvenser 


utgöra grunden för budgetförutsättningarna. 


Kommunstyrelsen beslutade den 18 augusti 2020, § 138, att ge 


kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens 


budgetprocess. Delavstämning av uppdraget har skett till kommunstyrelsen 


den 18 november 2020, § 185. Under våren 2021 kommer revidering ske av 


befintliga styrdokument. Tidsplanen är att nya styrdokument ska antas av 


kommunfullmäktige under hösten 2021. Innan dess ska nämnderna ges 


möjlighet att yttra sig i ett remissförfarande.  


De framtagna budgetförutsättningarna för flerårsplanen för åren 2022–2024 


bygger likt tidigare på föregående års flerårsplaner med mål och 


budgetramar. Dessa är sedan uppräknade utifrån nedanstående tabell med 


beräkningsförutsättningar. 


Beräkningsunderlag  Budget 2021 Plan  2022 Plan 2023 Plan 2024 


Finansiellt mål


Resultat mål 45 mnkr 45 mnkr 45 mnkr 45 mnkr


Lånetak om 1 700 mnkr 1700 mnkr 1 700 mnkr 1 700 mnkr 1 700 mnkr 


Skattestats  21,95      21,95      21,95      21,95     


Invånarantal  33 400      33 300      33 350      33 400     


Generell justering nettkostander 2,3% 2,0% 2,3% 2,3%


Justering av interna intäkter & kostnader 


(hyror och städ) 2,3% 2,0% 2,5% 2,6%


Utveckling lönekostnader (SKR) 3,1% 2,0% 2,4% 2,4%


Personalomkostnadspålägg 40,15% 40,15% 40,15% 40,15%


Internränta 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%  
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Utifrån ovanstående beräkningsunderlag och politisk beredning av 


budgetförutsättningarna har preliminära ramar för drift och investering tagits 


fram för år 2022.  


Kommunstyrelsens arbetsutskott har enligt delegationsbestämmelserna för 


kommunstyrelsen, § 9.1, rätt att besluta om antagande av 


budgetförutsättningar. Budgetförutsättningar, med preliminära budgetramar, 


skickas sedan till respektive nämnd vars arbetsutskott senast den 30 juni 


2021 tar fram preliminär verksamhetsplan för nämnden.  


De preliminära verksamhetsplanerna kommer att presenteras vid 


budgetkonferensen den 23–24 augusti 2021 och ekonomiavdelningen 


kommer att presenta uppdaterad omvärldsanalys och ekonomiska 


förutsättningar den 3 september 2021. Därefter fortsätter budgetprocessen 


under hösten och ärendet om flerårsplan för åren 2022–2024 behandlas av 


kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2021, av 


kommunstyrelsen den 13 oktober 2021 och beslutas slutligen av 


kommunfullmäktige den 25 oktober 2021. Senast den 31 januari 2022 ska 


respektive nämnd besluta om sin verksamhetsplan för åren 2022–2024.   


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltningens bedömning är att ärendet följer den 


pågående reviderade processen. Under första halvåret 2021 kommer förslag 


till revidering av berörda styrdokument tas fram.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-26 


Budgetförutsättningar inför flerårsplan för åren 2022–2024, 2021-03-26    


Lokalgruppens förslag till investeringsplan för byggnader och lokaler för 


åren 2022–2025 


  


 


Paragrafen skickas till  
Alla nämnder 


Magnus Fleischer, ekonomichef 


Maria Skenberg Mannvik, ekonom 


Jens Sjöstrand, ekonom           
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§ 41 Dnr 2021/00115  


Pensionsriktlinjer för medarbetare och förtroendevalda 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 


pensionsriktlinjen antagen av kommunfullmäktige den 30 november 


2015, § 155, från och med den 15 maj 2021. 


2 Kommunstyrelsen antar pensionsriktlinje för medarbetare. Riktlinjen 


gäller från och med den 15 maj 2021. 


3 Kommunstyrelsen antar pensionsriktlinje för förtroendevalda. Riktlinjen 


gäller från och med den 15 maj 2021.  


Bakgrund 


Pensionsriktlinjen bör ses över en gång varje mandatperiod. Däremellan görs 


uppdatering vid behov på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal 


inom pensionsområdet. 


Syftet med pensionsriktlinjen för förtroendevalda är att på ett enklare sätt 


beskriva de förmåner och ersättningar kommunen beslutat om samt till vem 


den förtroendevalda kan vända sig för att få information. 


Syftet med pensionsriktlinjen för medarbetare är att stärka kommunens 


möjlighet att behålla och rekrytera nya medarbetare genom att på ett enklare 


sätt beskriva förmåner knutna till ålder.  


Pensionsriktlinjerna är marknadsmässigt framtagna utifrån lagar, regler och 


rekommendationer. Målet är att åstadkomma en konsekvent och rättvis 


hantering av pensionsförmåner och andra förmåner som är knutna till ålder 


samt ge ökad möjlighet att anpassa pensionslösningar efter den enskildes 


behov och förutsättningar. 


Förvaltningens bedömning 


Dessa riktlinjer har tagits fram för att ytterligare skapa förutsättningar för en 


stringent hantering av kommunens pensionsförmåner samt möjliggöra 


pensionslösningar utifrån den enskildes behov och förutsättningar. 


Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att anta 


pensionsriktlinje för medarbetare samt pensionsriktlinje för förtroendevalda. 


Finansiering 


Förslag till beslut generar i sig inga kostnader i dagsläget. 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-14 


Pensionsriktlinje för medarbetare 


Pensionsriktlinje för förtroendevalda 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 42 Dnr 2021/00056  


Överflyttning av allmänna handlingar från 
socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med stöd av 15 


§ arkivlagen (1990:782) godkänna att allmänna handlingar flyttas från 


socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 1 


maj 2021, enligt bifogad företeckning.      


Bakgrund 


Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att ge 


kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur arbetet med 


arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd ska samlas under 


kompetens- och arbetslivsnämnden.  


Ansvaret för dessa frågor kommer från och med den 1 maj 2021 överföras 


från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden. Med ansvaret 


följer även hanteringen av de allmänna handlingar som finns i denna 


verksamhet, där arkivlagen och kommunens arkivreglemente ställer krav på 


hur överlämnandet av handlingarna ska ske.  


Kommunfullmäktige behöver fatta ett beslut om att socialnämnden får 


avhända sig dessa handlingar, med stöd av 15 § punkt 2 i arkivlagen 


(1990:782). Vad som kommer att flyttas över till kompetens- och 


arbetslivsnämnden anges i en förteckning, se bilaga. 


Samråd har skett mellan socialnämnden och kommunstyrelsen, enligt § 11 i 


Falköpings kommuns arkivreglemente. 


Socialnämnden har i beslut den 17 mars 2021, § 39 föreslagit att 


kommunfullmäktige med stöd av 15 § arkivlagen (1990:782) godkänner att 


de allmänna handlingar som framgår av bifogad förteckning flyttas från 


socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 1 


maj 2021. 


Förvaltningens bedömning 


Av samrådet framgår att överlämnandet sker enligt de regler som finns vid 


sådant överlämnande. Förteckning som bifogas ger en tillräcklig beskrivning 


över vad som ingår i överflytten av handlingar.  


Arkivmyndigheten har tillstyrkt förfarandet och ger nu förslag till 


kommunfullmäktige att fatta beslut om överflytten av handlingar kan ske, 


enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente.  
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Finansiering 


Förslag till beslut generar i sig inga kostnader i dagsläget. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-23 


Socialnämnden § 39/2021 


Samråd, tillstyrkande från kommunstyrelsen, ordförandebeslut, 2021-02-23  


Samråd, förfrågan från socialnämnden, ordförandebeslut, 2021-02-10 


Förteckning över allmänna handlingar som behöver flyttas över från 


socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden  


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 43 Dnr 2021/00104  


Delrapportering om uppdrag om att se över stöd-, 
service- och stabsfunktioner i hela den kommunala 
organisationen med syfte att skapa högre kvalitet och 
effektivitet 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att se över stöd-, service- och 


stabsfunktioner är slutfört avseende område 


samhällsbyggnadsförvaltningen.  


2 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i enlighet med 


rekommendationerna i rapporten, fortsätta arbetet med effektivisering av 


de stöd-, service- och stabsfunktioner som är kommunövergripande: 


• Skapa en tydlig linje kring anslagsfinansiering och 


interndebitering  


• Skapa ett tydligt ansvarsförhållande gällande mark- och 


exploateringsinvesteringar  


• Se över vilka stabsfunktioner som ska finnas både ute på 


förvaltningarna och kommunledningsförvaltningen 


• Se över ansvaret för, och organisering av, fastighetsfrågorna 


ur ett styrnings- och ledningsperspektiv  


3 Kommunstyrelsen rekommenderar tekniska nämnden att fortsätta arbetet 


med effektivisering av de förslag till förbättringsområden som redovisas 


inom nämndens ansvarsområde: 


• Utveckla konceptet enkäter och brukarundersökningar 


• Utreda besparings- och effektiviseringsmöjligheter inom 


städverksamheten, både organisatoriska och driftsmässiga. 


Detta för att kunna uppnå högre kvalitet och nöjdhet. 


• Fortsätta arbete med framtagande av nyckeltal 


• Utreda besparings- och effektiviseringsmöjligheter inom 


driften av fastigheter, för att kunna generera lägre kostnader 


och interhyra  


• Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla 


fastighetsinformation 


• Se över organisationen inom kostavdelningens verksamhet 
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Deltar ej i beslutet  


Ingvor Bergman (S) deltar ej i beslutet.      


Bakgrund 


Kommunfullmäktige har i flerårsplan för år 2021-2023 och budget för år 


2021 beslutat ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över stöd-, service- och 


stabsfunktioner i hela den kommunala organisationen i syfte att skapa högre 


kvalitet och effektivitet.  


Framtagen rapport är baserad på samhällsbyggnadsförvaltningens 


verksamheter och lämnar förslag på förändringar för att skapa högre kvalitet 


och effektivitet. Rapporten bygger på intervjuer med förvaltningschefer, 


ekonomichef, kanslichef, avdelningschefer och två enhetschefer inom 


samhällsbyggnadsförvaltningen och stabsfunktioner inom samhällsbyggnad.  


Omdömet för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är i huvudsak 


bra. Det finns en del synpunkter som framkommit som bör tas omhand och 


beaktas för att få till förbättringar.  


Det som framkommit vid intervjuerna är exempelvis:  


 att bakomliggande faktorer till en hyra eller ett städuppdrag inte är 


transparanta, 


 måltidpriserna är höga vilket hänger ihop med att kommunen beslutat 


att måltider skall tillredas nära gästerna, 


 vad gäller lokalvård finns möjlighet till förändringar, exempel på 


detta är att viss del skulle kunna läggas ut på extern leverantör, 


 oklart vem i kommunförvaltningen som är ”bromskloss” vid ny- och 


ombyggnationer, fastighet borde ha en mer styrande funktion, 


 bättre återrapportering vid felanmälningar i fastighetssystem, 


 stabsfunktioner finns både på förvaltningar och 


kommunledningsförvaltning, 


 ansvarsfördelning mellan mark- och exploatering och Park/Gata är 


otydlig, samt 


 lokalresursplanering och kommunens arbete i lokalgrupper fungerar 


bra både vad avser på kommunledningsnivå och förvaltningsnivå. 


Nyckeltal för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter redovisas i 


bilaga, det är främst nyckeltal där verksamheten jämför sig med sig själv 


över tid. 


Förvaltningens bedömning 


I rapporten redovisas nedanstående förslag till förbättringsområden för att 


skapa högre effektivitet och kvalitet i organisationen. 
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 Planera likvärdiga undersökningar om vad förvaltningar och brukare 


tycker. Utveckla konceptet enkäter. 


 Öppna upp för extern entreprenör inom städ med ett begränsat 


mindre uppdrag. 


 Anslagsfinansiering eller interndebitering. Skapa en tydlig linje. 


 Nyckeltal. 


 Mex-investeringar, otydligt vem som ansvarar Mex eller Park/Gata. 


 Utreda vad i en interhyra som Fastighet skulle kunna påverka, på så 


vis få fram besparingar för Fastighet. 


 Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla fastighetsinformation 


på ett ställe samt utreda internhyressystem. 


 Se över vissa stabsfunktioner som finns både på förvaltning och 


centralt. 


 Se över organisationen för kostavdelningen. 


 Organisering av fastighet. Klargöra uppdraget om vem som är 


”grindvakt” vid byggnationer.  


 Se över var styrningen av fastighets uppdrag ska ligga. Är det 


samhällsbyggnadsförvaltningen eller är det 


kommunledningsförvaltningen som ska ha ansvaret för dessa 


uppgifter? 


Finansiering 


Inom kommunstyrelsens ram år 2021. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-12 


Rapport från förvaltningen om att skapa högre kvalitet och effektivitet, 


samhällsbyggnadsförvaltningen, Falköpings kommun, mars 2021 


Bilaga, nyckeltal 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 44 Dnr 2019/00488 531 


Slutrapportering om framtidens behov av 
kollektivtrafikutbud inom Falköpings tätort 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att genomföra en utredning 


kring det framtida behovet av kollektivtrafikutbud inom Falköpings tätort 


(stadsbusstrafik) är slutfört.  


2 Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till 


kommunledningsförvaltningen att gå vidare med Västtrafik för att 


undersöka framtida möjligheter till utökning av kollektivtrafik i tätorten, 


med fokus på Fåraberget och Ålleberg center.  


3 Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till 


kommunledningsförvaltningen att fortsätta arbeta för ett trafiksystem som 


gynnar ökad andel hållbart resande i tätorten.       


4 Kommunstyrelsen beslutar att arbetet fortlöpande rapporteras till 


beredningen för hållbar samhällsplanering.  


Bakgrund 


Kommunstyrelsen har under våren 2020 finansierat att genomföra en 


utredning om behovet av kollektivtrafik inom Falköpings tätort, medlen har 


tilldelats till tekniska nämnden. Kommunstyrelsen och tekniska nämnden 


samverkar kring dessa frågor då det innebär både strategiska och operativa 


frågeställningar. Syftet med utredningen har varit att skapa ett samlat 


kunskapsunderlag kring vilka behov av hållbara färdmedel som finns i 


tätorten, att identifiera de brister som finns inom kollektivtrafiken kopplat till 


upptagningsområden, restider och framkomlighet. Syftet har också varit att 


belysa de brister som finns inom gång- och cykelinfrastrukturen och att 


kartlägga hur väl dagens hållbara färdmedel täcker in de behov som finns 


kopplat till tillgänglighet. Utredningen beskriver hur Falköping som 


kommun kan arbeta för att få fler av dess invånare att använda sig av 


antingen kollektivtrafiken, cykla eller gå när de reser inom kommunen eller 


till angränsande kommuner och regioner.  


Underlaget ska tjäna som ett stöd i en fortsatt dialog med Västtrafik kring 


frågor som rör kommunens utveckling där kollektivtrafiken är en viktig del 


likväl som de andra slagen av hållbart resande. Om underlaget inte anses 


tillräckligt av Västtrafik för utökning av befintlig linjedragning, kan det bli 


aktuellt att behöva finansiera utökningen genom tillköp av kommunen. 


För uppdraget har konsulter från WSP anlitats. Kommunen har bidragit med 


underlag som konsulterna sammanställt och kompletterat. Västtrafik och 
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Nobina har varit behjälpliga med en del av underlaget. Konsulten har gjort 


ett platsbesök och i övrigt har litteratur, digitala medier och GIS-analyser 


använts för att ta fram brister och behov. Avslutningsvis har konsulterna 


lämnat förslag på konkreta åtgärder som är viktiga i det fortsatta arbetet med 


att öka andelen hållbart resande. 


Berörda tjänstepersoner har fått den slutliga rapporten redovisat för sig. 


Västtrafik kommer få ta del av rapporten framöver.   


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltningen anser att rapporten utgör ett bra underlag för 


framtida trafikplanarbete och planläggning av Falköpings tätort. Att öka 


andelen hållbart resande är en viktig pusselbit för att nå kommunens klimat- 


och hållbarhetsmål. Rapporten ger konkreta förslag på åtgärder som 


förvaltningen också ser behov av där framtagande av en trafikstrategi har en 


central roll. Övriga åtgärder kommer ingå som en naturlig del vid 


framtagandet av strategin. 


Detta underlag är en bra grund för en fortsatt dialog med Västtrafik, vad 


gäller kollektivtrafik och önskad utökning av trafikering med fokus på 


Fåraberget och Ålleberg center.  


Finansiering 


Förslag till beslut generar i sig inga kostnader i dagsläget. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från Kommunledningsförvaltningen, 2021-03-01 


Rapporten ”Plan för ökad andel hållbara resor, Falköpings tätort”  


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 45 Dnr 2021/00064  


Remiss från Länsstyrelsen om synpunkter på 
Trafikverkets revidering av riksintressen för 
kommunikationer 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att svara på remissen genom det 


bifogade remissvaret.  


Bakgrund 


Trafikverket arbetar med ett nytt utpekande av riksintressen för trafikslagens 


anläggningar. Materialet har skickats på remiss till länsstyrelser och statliga 


myndigheter, där Länsstyrelsen Västra Götaland i sin tur skickat vidare till 


kommunerna. Syftet med remissen är att inhämta synpunkter på om 


Trafikverkets riksintresseanspråk fungerar som planeringsunderlag för att 


hantera riksintressen i samhällsplaneringen. Utpekandet utgår från nya 


kriterier, som beslutats under år 2020. Kortfattat innebär det nya utpekandet 


följande. 


 Större fokus på vägar och järnvägars funktion för det nationella 


transportsystemet. 


 Bättre systematik i utpekandet av framtida och planerade 


anläggningar. 


 Tydligare fokus på flygplatsernas funktion ur ett systemperspektiv.  


Bedömningen är att det nya utpekandet kommer att antas under hösten 2021. 


Förvaltningens bedömning 


Utifrån att Trafikverkets riksintresseanspråk ska fungera som 


planeringsunderlag för kommunikationer behöver vissa områden tydliggöras 


i materialet. Varje utpekat område behöver beskrivas specifikt i text.  


Material och karttjänst behöver samordnas i en interaktiv karta för att 


underlätta användning för samtliga målgrupper istället för många olika 


dokument.  


Falköpings kombiterminal är utpekat som riksintresse, området är något 


felaktigt inlagt och därför bör det utökas till dess faktiska utbredning. Här till 


läggs områdena för befintlig och framtida/planerad depå.  


Vad gäller vägar så ligger väg 47 Falköping-Vara samt anslutning till 


Falköpings kombiterminal kvar som ett riksintresse. För att kunna använda 


det som ett planeringsunderlag behövs tydligare förklaring till intentionen 


bakom sträckningarna som finns i remissförslaget.  
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Väg 46 delsträcka 184-väg 26 samt väg 47 delsträckan Falköping – 


länsgräns Jönköping bedöms inte längre vara av riksintresse. Detta är 


positivt för kommunens utvecklingsmöjligheter då det underlättar i 


processen för att få igenom detaljplaner och bygglovsansökningar. 


Områdena utmed dessa vägar i utkanten av tätorten finns med i kommunens 


exploateringsplaner i framtiden. Att då behöva ta hänsyn till ett riksintresse 


skulle kunna göra det svårare att få igenom dessa planer.   


Finansiering 


Förslag till beslut generar i sig inga kostnader i dagsläget. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2021-03-01 


Remissvar riksintressen 


Remiss från Länsstyrelsen om synpunkter på Trafikverkets revidering av 


riksintressen för kommunikationer 


Förteckning förändringar riksintresseanspråk, samrådsversion rättelse 


202102 


Förteckning över riksintresseanspråk, samrådsversion 


Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion 


  


 


Paragrafen skickas till  
Ida Elf, infrastrukturstrateg 


Stadsbyggnadsavdelningen 


Samhällsbyggnadsförvaltningen 


Trafikverket 


Länsstyrelsen Västra Götaland 
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§ 46 Dnr 2021/00096  


Efterskänkning av tillsynsavgifter för 
serveringstillstånd för år 2021 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att efterge årliga 


tillsynsavgifter för serveringstillstånd, enligt ”avgifter för 


serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak 


och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria 


läkemedel”, KFS 2019:16, för perioden den 1 januari 2021 till och med 


den 31 december 2021. 


2 Kommunstyrelsen beslutar att finansiering, cirka 250 000 kronor, sker 


med centralt avsatt medel i kommunstyrelsens budget för år 2021 för 


tillfällig budgetpott, oförutsett.  


Bakgrund 


Med anledning av den pågående pandemin med Covid-19 har många 


restauranger drabbats av minskade intäkter till följd av restriktioner, både 


vad gäller åtgärder för att minska trängsel, samt inskränkningar i 


serveringstillstånd och öppettider.  


Ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd ligger på socialnämnden i 


Falköpings kommun. Socialnämnden har genom avtal överlåtit till Tillstånd i 


samverkan (TIS), Lidköpings kommun, att sköta handläggning och tillsyn 


enligt alkohollagen för kommunens räkning.  


TIS har tagit emot många synpunkter från olika kommuner och 


näringsidkare om möjligheten att sänka eller efterskänka avgifterna till 


företagen. Eftersom varje kommun fattat beslut om avgifterna, enligt TIS 


förslag, måste beslut om eventuell eftergift fattas i respektive kommun. 


Lidköpings kommun har nu ställt frågan till de kommuner som ingår i TIS 


hur de önskar hantera frågan i sina kommuner.  


Näringsidkare som har serveringstillstånd för alkohol betalar avgift i tre 


delar.  Dels en avgift för serveringstillståndet som betalas i samband med 


ansökan om tillstånd och dels en tillsynsavgift som består av en fast och en 


rörlig del. Tillsynsavgiften betalas årligen och är inte beroende av genomfört 


tillsynsbesök.  


Den fasta tillsynsavgiften baseras på restaurangens öppettid enligt nedan 


Grupp  Avgift/år 


Grupp A Stadigvarande tillstånd till 


föreningar som ej driver försäljning 


med vinstintresse samt restauranger 


2500 kr 
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med tillstånd till kl 22 


Grupp B Restauranger med tillstånd till kl 00 4000 kr 


Grupp C Restauranger med tillstånd till kl 01 5000 kr 


Grupp D Restauranger med tillstånd till kl 02 6000 kr 


 


Den rörliga tillsynsavgiften baseras till restaurangens omsättning enligt 


nedan. 


Omsättning Avgift 


0-50 000 750 


50 001- 100 000 1500 


100 001 – 250 000 3000 


250 001-500 000 6000 


500 001-1 000 000   8000 


1 000 001 – 5 000 000 12 000 


5 000 001 – 10 000 000   13 000 


10 000 001- 14 000 


 


En restaurang kan således betala mellan 3 250 kronor och 20 000 kronor i 


årliga tillsynsavgifter beroende på öppettider och omsättning.  


Tillsynsavgiften betalas årligen i förskott, vilket innebär att avgiften för år 


2021 betalas under första kvartalet 2021. Avgiften för år 2020 betalades i 


början på år 2020 och med förlängd betalningstid.  


Det som är aktuellt nu är efterskänkning av tillsynsavgifter för år 2021. 


Ansökningsavgiften för beviljande av serveringstillstånd berörs således inte.  


TIS verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Avgifterna betalas direkt till TIS. 


Kommunerna har därmed inte någon kostnad för att Lidköpings kommun 


sköter handläggningen. Avgifterna är beslutade i samtliga kommuner som 


ingår i TIS. Om Falköpings kommun beslutar att efterskänka 


tillsynsavgifterna kommer kommunen att behöva betala motsvarande belopp 


till TIS/Lidköpings kommun som kompensation för uteblivna inkomster 


genom avgifter. 


TIS kommer under år 2021 att fortsätta följa den beslutade tillsynsplanen. 


Den fasta årliga avgiften för verksamheter med serveringstillstånd i 


Falköpings kommun är 134 000 kronor. Den rörliga årliga avgiften för år 


2019 var 125 500 kronor. Den rörliga avgiften för år 2021 är svår att förutse 


eftersom den grundar sig på omsättningen för år 2020. Till följd av rådande 


restriktioner finns det anledning att anta att den rörliga avgiften skulle bli 


lägre år 2021 än den som fastställdes för år 2019. Sannolikt kommer den 


totala tillsynsavgiften, det vill säga såväl den fasta som den rörliga delen, 


inte överstiga 250 000 kronor. 
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Då avgifterna beslutats av kommunfullmäktige utan någon skrivning om att 


socialnämnden kan fatta beslut om att efterskänka avgifter måste även 


beslutet om eventuell eftergift beslutas av kommunfullmäktige.  


Ett beslut att efterskänka tillsynsavgifter till restauranger med 


serveringstillstånd kan bedömas utgöra ett ekonomiskt stöd till enskilda 


företag. Enligt 2 kap. 8 § kommunallagen får individuellt inriktade stöd till 


enskilda näringsidkare endast lämnas om det finns synnerliga skäl för det. 


Rättsläget är oklart när det gäller frågan huruvida den aktuella situationen 


kan anses innebära att det föreligger synnerliga skäl för sådant stöd. Sveriges 


kommuner och regioner, SKR, har gjort följande uttalande.  


”Den situation vi nu befinner oss i får vidare betraktas som extraordinär, 


vilket också aktualiserar möjligheten att ”synnerliga skäl” enligt 


paragrafens andra stycke kan vara uppfyllt när det gäller vissa typer av 


stöd, i vart fall om företaget tillhör en bransch som drabbats hårt av 


pandemin. Det finns också anledning att ha en differentierad bedömning i 


förhållande till vilken typ av stöd det rör sig om. Ett betalningsanstånd finns 


det sannolikt större utrymme för att medge än en ren eftergift. Visserligen 


framgår av lagens förarbeten att det ska råda en restriktiv syn på 


kommunala stödinsatser gentemot enskilda företag. Det framhålls dock, när 


det gäller avgränsningen av tillåtna insatser, att rättstillämpningen måste 


kunna anpassas till samhällsutvecklingen. Någon relevant praxis finns av 


lätt insedda skäl inte. Det kan alltså enligt vår mening inte uteslutas att olika 


former av stöd till följd av covid-19 kan ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § 


KL.” 


Remittering 


Eftersom ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd ligger på 


socialnämnden i Falköpings kommun har kommunledningsförvaltningens 


förslag remitterats till socialnämnden. Socialnämnden har yttrat sig över 


förslaget genom ett ordförandebeslut och framför följande. 


För att socialnämnden ska kunna fullföra sina skyldigheter enligt 


alkohollagen är det viktigt att tillsynen enligt alkohollagen fortgår, så att det 


säkerställs att restauranger med alkoholtillstånd bedriver en ansvarsfull 


alkoholservering. Enligt förslaget kommer tillsynen att fortgå enligt plan, 


men kommunen beslutar att efterskänka tillsynsavgifterna och finansierar 


istället tillsynen genom att kommunstyrelsen betalar TIS motsvarande den 


summa krögarna skulle betalat i tillsynsavgift. Socialnämnden bedömer 


därmed att nämndens uppdrag enligt alkohollagen är uppfyllt. 


Socialnämnden vill påtala att det är rättsligt osäkert om efterskänkning av 


avgifter kan betraktas som ett otillbörligt stöd till enskilda näringsidkare, 


vilket också framgår av tjänsteskrivelsen. För övrigt har socialnämnden inget 


att erinra emot att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 


efterskänka tillsynsavgifterna i enlighet med förslaget. 
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Förvaltningens bedömning 


Till följd av rådande restriktioner föreligger starka begränsningar i 


näringsidkares möjligheter att utnyttja beviljat serveringstillstånd. Av den 


anledningen kan en eftergift av tillsynsavgifterna anses vara motiverad. 


Finansiering 


Den kostnad om cirka 250 000 kronor som Lidköpings kommun, TIS, ska 


ersättas med finansieras med centralt avsatta medel i kommunstyrelsens 


budget för år 2021 för tillfällig budgetpott, oförutsett.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-23 


Yttrande från socialnämnden, ordförandebeslut 2021-03-22 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-14 


Skrivelse från Lidköpings kommun om hantering av tillstånd för år 2021 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 47 Dnr 2021/00108  


Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 


avgifter för Ekehagens Forntidsby i enlighet med kultur- och 


fritidsnämndens förslag.       


2  Ändringen ska gälla från och med den 15 maj 2021 och tas upp i ny 


kommunal författningssamling som ersätter KFS 2019:08.  


Bakgrund 


Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 23 februari 2021, § 3, att föreslå 


att kommunfullmäktige fastställer avgifter turistverksamheten för Ekehagens 


Forntidsby samt att avgifterna för skolverksamheten lämnas oförändrade. 


Ändringarna föreslogs av nämnden börja gälla den 1 maj 2021. 


Av bakgrunden till kultur- och fritidsnämndens beslut framgår följande. 


Inför sommarsäsong 2021 anpassar Ekehagens Forntidsby verksamheten 


efter gällande restriktioner kopplat till rådande pandemi. Förändringarna är 


baserade på de erfarenheter som dragits från den anpassade sommaren 2020.  


Säsongen planeras formas som en löpande verksamhet istället för att planera 


in vissa särskilda programdagar som normalt sett lockar många besökare. 


Alla öppetdagar kommer att ges samma utbud av aktiviteter. Det innebär att 


entrépriserna behöver anpassas och göras om. Det tidigare höga entrépriset 


för programdagar slås samman med den tidigare vanliga besöksdagens lägre 


entré, vilket därmed ger en mellannivå som står i paritet med det planerade 


utbudet. 


Eftersom de dagliga guidade turerna med största sannolikhet även denna 


sommar måste ha ett begränsat antal deltagare, föreslås en extra kostnad tas 


ut för guideturen. Den som får plats på guideturen och därmed ytterligare en 


aktivitet får betala lite mer jämfört med den som bara löst entré för besöket 


vilket upplevs mer rättvist.  


Höjningen av avgiften för vuxen för övernattning i forntidshus motiveras av 


att efterfrågan är stor och att upplevelsen är värd ett högre pris. Jämfört med 


andra kollegor i branschen är avgiften fortfarande prisvärd.  


En barnkonsekvensanalys har genomförts och en förändring av avgifter 


bedöms vara en faktor som indirekt och direkt kan utestänga barn från 


verksamheten. I ett försök att parera riskerna och erbjuda prisvärda alternativ 


finns biljettsystem med familjebiljetter, gruppentré och relativt lågt pris för 


barn. Alla skolelever som besökt Ekehagens Forntidsby under våren med 
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skolan får också en fribiljett till kommande säsong, där eleven erbjuds gratis 


entré.  


Förvaltningens bedömning 


Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får en kommun ta ut avgifter för tjänster 


och nyttigheter som den tillhandahåller. En kommun får dock inte ta ut högre 


avgifter än att de motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 


kommunen tillhandahåller (självkostnaden), enligt 2 kap. 6 § 


kommunallagen. 


Då både avgifterna för skolverksamhet och turistverksamhet framgår av 


samma taxa föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige 


antar ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby i enlighet med kultur- 


och fritidsnämndens förslag. Ändringen föreslås gälla från och med den 15 


maj 2021 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS 


2019:08. 


Beslutsunderlag 


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 21-03-05 


Kultur- och fritidsnämndens beslut, 21-02-23 


Förslag till avgifter, 21-02-23       


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 48 Dnr 2021/00095  


Ändring av verksamhetsområden för vatten, spillvatten 
och dagvatten i Broddetorp, Kättilstorp och på 
Marjarps industriområde 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra 


verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten gällande 


Falköping, Kättilstorp och Broddetorp enligt tekniska nämndens förslag.     


2  Ändringen ska gälla från och med den 15 maj 2021.          


Bakgrund 


Tekniska nämnden beslutade den 22 februari 2021, § 19, att föreslå 


kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av verksamhetsområde 


gällande Falköping, Kättilstorp och Broddetorp.  


Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har 


en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Ett verksam-


hetsområde bestäms för tre olika tjänster, dricksvatten, spillvatten och 


dagvatten. Ett verksamhetsområde kan innefatta en eller flera va-tjänster.  


Den föreslagna ändringen innebär en justering av redan befintliga 


verksamhetsområden för att verkställa detaljplaner och där va-huvudmannen 


bedömer att det finns behov av justering. 


I Marjarps industriområde innebär utökningen en justering av 


verksamhetsområdet för att följa detaljplanen för området. 


I Kättilstorp innebär ändringen en justering av verksamhetsområdets gränser 


för att anpassa till befintliga fastigheters behov av vattentjänster. 


I Broddetorp innebär ändringen en utökning av verksamhetsområdets gränser 


genom att inkludera fastigheterna Hornborga 16:1 samt Bolum 28:1.  


Förvaltningens bedömning 


Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att om det med 


hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten-


försörjning eller avlopp i ett större sammanhäng för en viss befintlig eller 


blivande bebyggelse, ska kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde 


inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2.se till 


att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksam-


hetsområdet genom en allmän va-anläggning. Av 7 § samma lag framgår att 


av ett beslut om allmän va-anläggnings verksamhetsområde ska det framgå 


vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.  
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Mot bakgrund av tekniska nämndens bedömning föreslår kommunlednings-


förvaltningen kommunstyrelsen att ändra verksamhetsområdet för vatten, 


spillvatten och dagvatten gällande Falköping, Kättilstorp och Broddetorp 


enligt tekniska nämndens förslag. Ändringen ska gälla från och med den 15 


maj 2021.  


Beslutsunderlag 


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-05 


Tekniska nämndens beslut, 2021-02-22 


Tekniska nämndens förslag till ändring av verksamhetsområde, 2021-02-22       


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 49 Dnr 2021/00112  


Ansökan om strategiska utvecklingsmedel från kultur- 
och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
kommunstyrelsen och nämnden för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 


fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Elljusspår Åsarp.  


2 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 


fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Mötesplats Floby. 


3 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 


fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Allaktivitetshus – 


Områdesbaserat arbete. 


4 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 


fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Det besöksvänliga 


kulturarvet. 


5 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 


fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Medborgarhuset som 


bas för mer kultur till fler. 


6 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från barn- och 


utbildningsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Högstadium 


Centrum. 


7 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från barn- och 


utbildningsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Projektplan 


läsglädje C. 


8 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från nämnden för 


Samhällsskydd Mellersta Skaraborg om strategiska utvecklingsmedel för 


Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande resurs. 


9 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kommunstyrelsen om 


strategiska utvecklingsmedel för Ett attraktivare och mer socialt hållbart 


Stenstorp. 


10 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kommunstyrelsen om 


strategiska utvecklingsmedel för Grönstrukturplan inklusive 


pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och Stenstorp.   


11 Kommunstyrelsen beslutar att samtliga beviljade ansökningar vid 


projekttidens slut ska redovisas för kommunstyrelsen.     
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Bakgrund 


Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020, § 159 om en central 


post för strategiska utvecklingsmedel inom ramen för flerårsplan för åren 


2021-2023. 


Den centrala posten med strategiska utvecklingsmedel har till syfte att kunna 


nyttjas för olika projekt som syftar till att nå kommunens övergripande mål. 


Medlen förfogas av kommunstyrelsen som beviljar medel efter ansökan från 


nämnderna. Projekten som tilldelas medel ska kunna planeras, genomföras 


och slutföras under år 2021, då de strategiska medlen är av tillfällig karaktär. 


Projektansökningarna har beretts av ordförandegruppen i enlighet med 


rutinen för strategiska utvecklingsmedel. 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, barn- och 


utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen har 


inkommit med ansökningar om strategiska utvecklingsmedel. 


Kultur- och fritidsnämnden 


Elljusspår Åsarp 


Kultur- och fritidsnämnden har sedan tidigare tagit beslut om en inriktning 


för att uppdatera belysningsanläggningarna på kommunens olika elljusspår 


och söker medel för att fortsätta arbetet bland annat elljusspår i Åsarp. 


Beräknad kostnad för projektet uppgår till 700 000 kronor. 


Mötesplats Floby 


Under senare delen av 2019, därefter med ett startmöte i februari 2020 och 


fram till dags datum har diskussioner kring Mötesplats Floby förts och 


innefattar bland annat främjande av fysisk aktivitet genom utvecklande av 


lokal anpassad för styrketräning i anslutning till Floby sporthall, anläggande 


av cykelbana vid Floby skola och komplettering av Flobyrundan. 


Beräknad kostnad för projektet uppgår till 300 000 kronor. 


Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus  


Verksamhetsidén med ett allaktivitetshus är att använda invånarnas egna 


perspektiv som utgångspunkt. En central dimension i områdesbaserade 


insatser gäller mobilisering av människor i området och av de 


civilsamhälleliga gemenskaper och föreningar som finns där. Det innebär att 


insatser syftar till att stärka det lokala engagemanget och människors eget 


deltagande. Beräknad kostnad för projektet uppgår till 610 000 kronor. 


Det besöksvänliga kulturarvet  


Projektet det besöksvänliga kulturarvet vill öka landskapets tillgänglighet 


och attraktionskraft genom att förbättra berättelserna i och om landskapet. 


Beräknad kostnad för projektet uppgår till 800 000 kronor. 
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Medborgarhuset som bas för mer kultur till fler 


Stimulera kulturlivet efter pandemin genom att skapa mer kultur för fler.  


Ta ett steg mot kulturhustanken genom att bredda kulturutbudet i 


Medborgarhuset. Utveckla Medborgarhusets dansrotunda till en bas för 


scenframträdanden och möjligheter till att skapa själv och koppla samman 


utbudet i Medborgarhuset med andra mötesplatser för kultur. Beräknad 


kostnad för projektet uppgår till 325 000 kronor. 


Barn- och utbildningsnämnden 


Högstadium Centrum 


Syftet är att den förändring som sker, från och med nästa läsår, ska vara en 


del av det förändringsarbete som kommer att behöva påbörjas i samband 


med att den planerade skolorganisationen träder i kraft. 


”Övergångsorganisationen” ska inte ses som en organisation med eget liv 


utan, trots att den är temporär, ska den vara ett steg mot den kommande 


förändringen av högstadieorganisationen där flera högstadier kommer 


sammanfogas i en gemensam organisation i samband med att Platåskolan 


står klar. Beräknad kostnad för projektet uppgår till 700 000 kronor. 


Projektplan läsglädje C 


Syftet är att skapa förutsättningar för barn i de yngre åren att under 


sommarmånaderna stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder enskilt och 


tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. Beräknad 


kostnad för projektet uppgår till 150 000 kronor. 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 


Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande resurs 


Genom att inkludera civilsamhället i vår verksamhet skapar vi relationer som 


är värdefulla både för att förebygga oönskade händelser och möjligheten att 


agera vid oönskade händelser. Samarbetet med civilsamhället ska ses som en 


naturlig del i vår verksamhet och ska utgöra en del av vår bas. Målsättningen 


är att under 2021 utbilda 100 medborgare till civila insatspersoner. Beräknad 


kostnad för projektet uppgår till 215 000 kronor. 


Kommunstyrelsen 


Ett attraktivare och mer social hållbart Stenstorp 


Stenstorp är en tätort i Falköpings kommun som har ett strategiskt läge. Med 


tågstopp, vacker natur runt knuten, nära till både centrala Falköping och 


Skövde är det viktigt att orten är attraktiv och socialt hållbar, för de som bor 


i Stenstorp men också för de som besöker Stenstorp. Att öka attraktiviteten 


och det socialt hållbara Stenstorp med hjälp av de redan befintliga aktörer 


och den redan starka identiteten som finns där är en given och hållbar start. 


Att de som redan idag verkar och arbetar för samhället ska vara en del i att 


lyfta och stärka, är nyckeln till framgång. Det blir också viktigt att identifiera 
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nya aktörer och korsbefrukta verksamheter för att uppnå bästa resultat. 


Beräknad kostnad för projektet uppgår till 320 000 kronor. 


Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och 
Stenstorp 


Grönstrukturplanens ska vara vägledande för hur hänsyn ska tas till sociala, 


kulturella och ekologiska värden vid fysisk planering av tätbebyggelse. 


Planen ska beskriva och värdera grönstruktur i Falköpings stad och i 


tätorterna Floby och Stenstorp med närområden. Planen ska också föreslå 


strategier, åtgärder och riktlinjer för bevarande, utveckling, skötsel och 


hållbart utnyttjande av gröna miljöer. Beräknad kostnad för projektet uppgår 


till 204 000 kronor. 


Finansiering 


Utifrån den antagna flerårsplanen för åren 2021-2023 omfattar posten 


strategiska utvecklingsmedel 6,5 miljoner kronor. 


Beslutsunderlag  


Ordförandeförslag, 2021-03-23 


Ansökan Grönstrukturplan med bilagor, 2021-03-15 


Ansökan Ett attraktivare och mer social hållbart Stenstorp 


Ordförandebeslut kommunstyrelsen, 2021-03-23 


Ansökan Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande resurs 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg § 5/2021 


Ansökan Projektplan läsglädje C 


Ansökan Högstadium Centrum 


Barn- och utbildningsnämnden § 22/2021 


Ansökan Medborgarhuset som bas för mer kultur till fler 


Ansökan Det besöksvänliga kulturarvet 


Ansökan Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus 


Ansökan Mötesplats Floby 


Ansökan Elljusspår Åsarp 


Ordförandebeslut kultur- och fritidsnämnden, 2021-03-02 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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