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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (25) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-05 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:00–15:05 
Ajournering klockan 13:56–14:20 
 
 
 

Ordföranden, kommundirektören och sekreteraren närvarar i sammanträdes-
lokalen, övriga deltar digitalt på distans 

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

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Kajsa Björck, kommunsekreterare 
Magnus Fleischer, ekonomichef, § 50 
Per Larsson, kommunutvecklare, § 51 
Susanne Beijbom, ekonom, § 51 
Christoffer Eriksson, ekonom, § 52 
Maria Axelsson, personalchef, § 53 
Lars Sjösvärd, verksamhets- och affärsutvecklare, Unik Resurs, § 54 
Amelie Sandström, kommunarkitekt, § 55 
 

Justerare Ingvor Bergman (S)  

Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Kajsa Björck Paragrafer §§ 50–61 

Ordförande Adam Johansson 

Justerare  Ingvor Bergman 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-05-05 

Justeringsdatum 2021-05-11 avseende §§ 50–53, 55–61  
2021-05-05 avseende § 54  

Anslaget är uppsatt  2021-05-12–2021-06-02 avseende §§ 50–53, 55–61  
2021-05-06–2021-05-17 avseende § 54 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Kajsa Björck 
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§ 50 Dnr 2021/00184  

Information om månadsrapport från förvaltningarna  
per den 31 mars 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Syftet med månadsrapporten (tidigare benämnt förvaltningsuppföljning) är 

att ge en snabb övergripande bild av Falköpings kommun ekonomiska läge. 

Under år 2021 genomförs tre månadsrapporter, i mars, maj och oktober. I 

rapporten, vilken är framtagen av förvaltningschefer tillsammans med 

ekonomer, finns en helårsprognos för förvaltningen med korta kommentarer 

per verksamhetsområde. Rapporterna sammanställs av ekonomiavdelningen 

till en övergripande förvaltningsrapport för kommunen. 

Den förvaltningsövergripande rapporten presenteras sedan som ett infor-

mationsärende till kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Målet är att rapporten ska vara klar två veckor efter månadsskiftet. Rapporten 

skickas till kommunstyrelsen alternativt arbetsutskottet beroende vilket som 

infaller först efter att rapporten färdigställts. Månadsrapporten utgör normalt 

sett inte något beslutsärende utan är ett informationsärende som ger en finger-

visning om Falköpings kommuns ekonomiska ställning mellan de officiella 

delårsrapporterna som även innefattar verksamhet- och måluppföljning. 

Prognosen för helårsresultat i denna rapport visar på ett resultat för 

kommunen på 65,0 miljoner kronor mot budgeterat 45,0 miljoner kronor. 

Detta beror främst på högre skatteintäkter och generella statsbidrag än vad 

som budgeterats. Det ska dock framhållas att skatteprognoserna är osäkra 

både på grund av de ekonomiska effekterna av Covid-19 och att det är tidigt 

på verksamhetsåret.      

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-26 

Månadsrapport per 2021-03-31  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen         
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§ 51 Dnr 2021/00175  

Information om kommunstyrelsens verksamhets-
rapport per den 30 april 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.  

Bakgrund 

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en 

uppföljning av kommunens resultat görs mot budget var fjärde månad samt 

en helårsprognos den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppfölj-

ningarna i augusti och december är lagstadgade och revideras av kommunens 

externa revisorer. Uppföljningen för april innehåller en kortare avstämning 

mot uppsatta mål. En djupare målanalys görs i uppföljningarna i augusti och 

december. 

Eftersom verksamhetsrapporten ska omfatta tiden till och med den 30 april 

2021 är rapporten av förklarliga skäl inte sammanställd än. Vid samman-

trädet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 maj 2021 kommer en 

muntlig redovisning att lämnas. Verksamhetsrapporten kommer att redovisas 

i sin helhet vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021.  

Underlag  

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-28     

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen  
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§ 52 Dnr 2021/00123  

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2020  
till år 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

ombudgetering av investeringsmedel om totalt sjuttiosju miljoner 

niohundra tusen kronor (77,9 miljoner kronor) från år 2020 till år 2021.  

Bakgrund 

Ombudgetering av investeringsmedel utgår från den investeringsram som 

kommunfullmäktige beslutat om för år 2020, men där projekten inte följt den 

tidsplan som funnits. Eftersom investeringsprojekten och dess tidsplan inte 

längre synkar med den investeringsram som kommunfullmäktige beslutat om 

för år 2021 behöver en ombudgetering av investeringsmedel från år 2020 

genomföras. 

Nämnderna har i samband med deras verksamhetsredovisningar lyft sina 

behov av ombudgeteringar till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 

samlar in och bereder alla ombudgeteringar och föreslår kommunfullmäktige 

att besluta om ombudgeteringar av investeringsmedel. 

Det viktiga i en ombudgetering är att investeringsmedlen främst är kopplade 

till specifika investeringsprojekt. Om det blivit investeringsmedel över från 

ett avslutat projekt är detta inte ett skäl att ombudgetera investeringsmedel 

till kommande år. Det är även viktigt att förtydliga att ombudgetering från år 

2020 innebär att investeringsramen för år 2021 ökar. 

Förvaltningens bedömning  

Kommunledningsförvaltningen har samlat in och gått igenom nämndernas 

yrkanden om ombudgetering av investeringsmedel till år 2021. Dessa 

sammanfattas i tabellen nedan tillsammans med ombudgeteringar, budget 

och utfall för år 2020, samt kommunledningsförvaltningens förslag till 

ombudgetering och ny investeringsram för år 2020.  
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Investeringbudget (mnkr) Ombudget.

till år 2020 

Budget inkl 

ombudget.

år 2020 

Utfall 

år 2020 

Budget 

år 2021 

Nämndsbeslut 

ombudget. 

till år 2021 

KLF förslag 

ombudget.

till år 2021 

Förslag till ny 

Budget 

år 2021 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -2,7 -6,7 -8,5 -9,1 1,8 1,8 -7,3

Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsen -29,6 -156,1 -54,4 -45,3 -25,0 -18,3 -63,6

Kommunledningsförvaltningen -5,3 -10,1 -3,1 -4,9 -3,0 -3,0 -7,9

Mark och exploatering -24,3 -146,0 -51,0 -40,4 -22,0 -15,3 -55,7

Kompetens- och arbetslivsnämnden 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,0 0,0 -0,7

Kultur- och fritidsnämndenn 0,0 -0,9 -0,9 -0,7 0,0 0,0 -0,7

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -3,1 -5,3 -0,8 -2,2 -4,5 -4,5 -6,7

Socialnämnden -1,0 -5,0 -2,5 -4,1 0,0 0,0 -4,1

Tekniska nämnden -37,2 -345,4 -175,0 -310,3 -46,7 -46,7 -357,0

Re-/löpande investering -21,3 -73,5 -48,2 -47,4 -14,2 -14,2 -61,6

Projekt investering -15,9 -271,9 -126,8 -262,9 -32,5 -32,5 -295,4

Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa nämnder -73,6 -520,1 -242,8 -372,4 -74,4 -67,7 -440,1

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 0,0 -53,7 -37,9 -39,1 -7,7 -7,7 -46,8

Re-/löpande investering 0,0 -30,0 -21,7 -24,6 0,0 0,0 -24,6

Projekt investering 0,0 -23,7 -16,3 -14,5 -7,7 -7,7 -22,2

Biogas -13,6 -29,7 -17,3 0,0 -2,5 -2,5 -2,5

Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa taxefinansierade 

verksamheter -13,6 -83,4 -55,2 -39,1 -10,2 -10,2 -49,3

Total investeringsbudget 
-87,2 -603,5 -298,0 -411,7 -84,6 -77,9 -489,4  

Barn- och utbildningsnämnden yrkar på att ombudgetera 1,8 miljoner kronor 

som användes redan år 2020, avseende inventarier till Vindängens skola, 

men som var budgeterat till år 2021.  

Kommunstyrelsen yrkar på att ombudgetera -25,0 miljoner kronor, där  

-3,0 miljoner kronor avser investeringar kopplat till kommunlednings-

förvaltningen och -22,0 miljoner kronor avser pågående projekt inom Mark 

och Exploatering (MEX). Efter en genomgång av kommunlednings-

förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen av MEX-investerings-

projekt och dess ombudgeteringar har förvaltningarna kommit fram till att 

ombudgeteringen bör uppgå till -15,3 miljoner kronor för att stämma överens 

med respektive projektbudget inom MEX. Därför föreslår kommunlednings-

förvaltningen att kommunstyrelsens yrkande på -22,0 miljoner kronor 

avseende MEX ändras till -15,3 miljoner kronor till år 2021. 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg yrkar på att ombudgetera -4,5 miljoner 

kronor, vilket ska användas till investering av nya fordon som skulle 

levererats under år 2020, men på grund av Covid-19 blev försenat till januari 

år 2021. 

Tekniska nämnden yrkar på att inom den skattefinansierade delen 

ombudgetera -46,7 miljoner kronor, varav -14,2 miljoner kronor avser  

Re-/löpande investeringar och -32,5 miljoner kronor avser pågående projekt 

inom de fleråriga investeringarna. Inom den taxefinansierade verksamheten 

yrkar nämnden på att ombudgetera -7,7 miljoner kronor för pågåendeprojet 

kopplat till Vatten och avlopp samt -2,5 miljoner kronor kopplat till Biogas. 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnads-

förvaltningen gått igenom pågående projekt och re-/löpande investeringar 
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och har en samsyn kring de behov av ombudgeteringar som föreslås av 

nämnden för att inte äventyra investeringens fullföljande. 

Finansiering 

Investeringar har en direkt koppling till Falköpings kommuns driftkostnader, 

bland annat i form av högre finansiering- och avskrivningskostnader. När det 

gäller investeringsmedel kopplade ombudgeteringar bör de inte ge någon 

ytterligare påverkan av kommunens driftkostnader då det inte rör sig om nya 

investeringsprojekt utan ombudgetering av medel till redan beslutade 

projekt, men där den ursprungliga tidsplanen inte stämmer överens med den 

verkliga tidslinjen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-14 

Barn- och utbildningsnämnden § 26/2021 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 2/2021 

Kommunstyrelsen § 37/2021 

Tekniska nämnden § 15/2021 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen        
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§ 53 Dnr 2021/00186  

Riktlinje för arbetsgivarens ansvar och krav på 
fördelning av arbetsmiljöuppgift 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen antar riktlinje för arbetsgivarens krav på fördelning  

av arbetsmiljöuppgift att gälla från och med den 1 juni 2021.      

Bakgrund 

Riktlinje för arbetsgivarens ansvar och krav på fördelning av arbetsmiljö-

uppgift ersätter tidigare rutin ”Delegering/fördelning av arbetsmiljöuppgift”. 

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön. I 

Falköpings kommun är de förtroendevalda arbetsgivare och har därmed även 

övergripande ansvar för en god arbetsmiljö. 

För att kunna uppfylla sitt ansvar är det nödvändigt att arbetsgivaren fördelar 

uppgifter i arbetsmiljöarbetet på olika personer och befattningar i verksam-

heten. De förtroendevalda i varje nämnd har, inom nämndens, av kommun-

fullmäktiges beslutande verksamhetsområde, att ansvara för att arbetsmiljö-

lagen följs. Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommun-

styrelsen och övriga nämnder. Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen 

att betrakta som en nämnd. Även om arbetsmiljöansvaret har tilldelats någon 

annan person eller funktion så har respektive nämnd ändå kvar det yttersta 

ansvaret att försäkra sig om att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är 

goda. Detta ska ske genom uppföljning av verksamheten.  

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 

om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, 6 §. Föreskriften innehåller 

de grundläggande kraven på arbetsmiljöarbetet och formulerar hur arbets-

givaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. De personer 

som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet får då en skyldighet att utföra upp-

gifterna på ett sådant sätt som förväntas.  

En viktig uppgift för de förtroendevalda är att se till att chefer får ett väl-

definierat uppdrag med befogenheter, resurser och kompetens för att driva en 

bra verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljövillkor. En annan viktig 

uppgift för de förtroendevalda är att regelbundet följa upp hur arbetsmiljö-

arbetet bedrivs och att vidta åtgärder och förändringar om det behövs.   

Det ska finnas en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter som ska vara 

undertecknad av båda parter, både den som fördelar uppgiften och den som 

åtar sig densamma. Denna fördelning är personbunden och ska skrivas på 

nytt vid eventuella chefsbyten.  
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För att arbetsmiljöarbetet ska fungera i praktiken behövs en tydlig fördelning 

av arbetsmiljöuppgifter från kommunfullmäktige, och nämnd/styrelse, till 

förvaltningschef/kommundirektör. Från förvaltningschef/kommundirektör 

kan arbetsmiljöuppgifterna fördelas vidare till nästa chefsnivå så långt ut i 

organisationen som behövs. 

Respektive chef som fått arbetsmiljöuppgifter fördelat till sig ansvarar för att 

risker och brister åtgärdas. Förvaltningarnas handlingsplaner tas upp i sam-

verkan och den kommunövergripande handlingsplanen samverkas på 

centrala samverkansgruppen (CESAM). 

Förvaltningens bedömning 

För att säkerställa att Falköpings kommun lever upp till kraven i arbetsmiljö-

lagstiftningen och tydliggör vad som gäller för fördelning av arbetsmiljö-

uppgifter föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen 

godkänner riktlinjen för arbetsgivarens ansvar och krav på fördelning av 

arbetsmiljöuppgift.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-13 

Förslag till riktlinje för arbetsgivarens ansvar och krav på fördelning av 

arbetsmiljöuppgift  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 54 Dnr 2021/00198  

Uppdrag om att ta fram intressenter för avtal gällande 
försäljning av rågas från biogasanläggningen 

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.    
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§ 55 Dnr 2021/00169  

Erbjudande om markanvisning för kvarteret Vindpusten 
på Fåraberget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda markanvisning till aktören bakom 

inlämnad intresseanmälan nummer fyra, i intresseanmälan om mark-

anvisning för kvarteret Vindpusten inom Fåraberget 2B.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen skickade den 12 februari 2021 ut en intresse-

anmälan för bostäder inom kvarteret Vindpusten inom Fåraberget 2B. Sista 

datum att lämna in förslag till tävlingen var den 31 mars 2021. Totalt inkom 

åtta tävlingsförslag inom utsatt tid. Av de åtta inkomna förslagen uppfyllde 

sju förslag inlämningskraven och har därför varit med i bedömningen.  

Förutsättningarna för intresseanmälan är bland annat att detaljplanen för 

området medger en byggnadshöjd på sju meter och en utnyttjandegrad på 

högst 30 procent av fastighetsytan som är 3 110 kvadratmeter. Maximalt får 

50 procent av fastigheten hårdgöras.   

Förvaltningens bedömning 

En bedömningsgrupp sammansatt av tjänstepersoner från kommunlednings-

förvaltningen har utvärderat de inkomna förslagen utifrån de bedömnings-

kriterier som fanns med i underlaget för markanvisningstävlingen. 

Utvärderingen genomfördes genom att bedöma hur väl de inkomna förslagen 

uppfyllde respektive kriterier genom en gradering mellan 1–5. Dessa 

viktades sedan i enlighet med tävlingsunderlaget och sammanställdes i en 

utvärderingsmatris inklusive motivering samt en samlad bedömning över 

förslagen som helhet. 

Utvärderingsgruppen fann att förslag med nummer fyra bäst uppfyller de 

uppställda kriterierna. Motivet till bedömningen grundar sig bland annat på 

att gestaltningen som helhet är genomarbetad och ansluter till omgivande 

miljö och bebyggelse. Byggnaderna har ett miljö- och klimatperspektiv och 

byggnadernas utformning kommer passa väl in i området. Utformningen ger 

en relativt hög exploatering som på ett effektivt sätt nyttjar byggrätten och 

skapar möjlighet till ett stort tillskott på hyresrätter. Hyresnivån på lägen-

heterna kommer vara rimlig och det finns ekonomiska förutsättningar för att 

driva igenom projektet.  

Förslag fyra har efter bedömning och avvägning ansetts som det mest 

relevanta förslaget sett både till gestaltning, organisation och ekonomi. 
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Aktören bakom förslag fyra anses därför vara det företag som kommunen 

bör teckna markanvisningsavtal med.  

Enligt inbjudan till intresseanmälningen ska Falköpings kommun erbjuda 

vinnaren i tävlingen en markanvisning på aktuellt område. Med bakgrund av 

ovan anförda argument föreslår kommunledningsförvaltningen att kommun-

styrelsen beslutar att erbjuda markanvisning till aktören bakom förslag 

nummer fyra.  

Inkomna intresseanmälningar samt bedömning och motiveringar är belagda 

med sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 19 kap, 3 § första 

stycket, därför finns dessa uppgifter inte med i ärendets beslutsunderlag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-08 

Inbjudan till intresseanmälan 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 56 Dnr 2021/00077  

Ändring av gemensamt färdtjänstreglemente Skaraborg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändring  

av gemensamt färdtjänstreglemente Skaraborg enligt direktionen för 

Skaraborgs kommunalförbunds förslag.  

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ändringen 

gäller från och med den 1 juli 2021 och ersätter kommunfullmäktiges 

beslut den 30 november 2020, § 164.        

Reservation 

Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.  

Bakgrund 

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 5 februari 

2021, § 5, att förorda att kommunerna inför ett maxbelopp om 600 kronor 

(450 kronor ungdomstaxa) för färdtjänstresor i Skaraborgs gemensamma 

färdtjänstreglemente. 

Enligt bakgrunden till direktionens beslut framgår följande. När gemensamt 

färdtjänstreglemente för Skaraborg togs fram år 2020 fick det kritik från 

flera organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar. 

Organisationerna vände sig emot att reglementet innebar att resor över fyra 

kommuner och längre blev dyrare. Ett tilläggsuppdrag tillsattes för att ge en 

lösning för gruppen som drabbas av fördyrningar för längre färdtjänstresor.  

Arbetsgruppen prövade flera olika inriktningar, men kom fram till två förslag. 

Dels det förslag som redogjorts för ovan, benämnt förslag ett, om en maxtaxa 

om 600 kronor för vuxna och 450 kronor för ungdomar, dels ett förslag om att 

ändra färdtjänstområdet till att endast gälla Skaraborgskommunerna. Förslag 

två innebar att vid resa utanför färdtjänstområdet fick ansökan om riksfärd-

tjänst göras.  

Direktionen beslutade att ställa sig bakom förslag ett. Motiveringen är att 

fördelarna är att egenavgiften för de längre resorna aldrig överstiger  

600 kronor och alternativet möjliggör att bibehålla fördelarna med det större 

färdtjänstområdet och möjligheten att boka kortare färdtjänstresor utan 

kontakt med handläggare. Förslaget innebär även att principerna för lika-

behandling uppfylls för resor inom kommunen liksom för de längre resorna 

och förslaget innebär ingen extra handläggning. Nackdelen med förslaget är, 

enligt bakgrunden till beslutet, ett minskat ekonomiskt incitament för den 

enskilde att välja en kombination av färdmedel vid längre resor. Att flertalet 

längre resor utförs med enbart färdtjänst innebär även ett mindre effektivt 
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nyttjande av samhällets resurser i form av de anpassningar som görs i den 

allmänna kollektivtrafiken.  

I en förtydligande skrivelse från Skaraborgs kommunalförbund konstateras 

att förslaget till ändring ska göras i zon 9–12 i tabell för egenavgift i avsnitt 

11 i reglementet.  

Synskadades riksförbund har i samverkan med Funktionsrätt Skaraborg 

lämnat in en skrivelse till kommunen den 19 februari 2021. I skrivelsen 

framgår att intresseorganisationerna inte ställer sig bakom förslaget då det 

innebär en väsentlig höjning av maxbeloppet från 300 kronor till 600 kronor. 

De menar vidare att funktionshinderorganisationerna inte har fått varit 

delaktiga på ett reellt sätt samt att alternativet med ledsagning har stora 

brister i praktiken.  

Förslaget har skickats på remiss till socialnämnden. Socialnämnden 

beslutade den 21 april 2021, § 55, att nämnden inte har något att erinra mot 

förslaget från direktionen.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt 10 § lag (1997:736) om färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift i 

enlighet med 11 § samma lag. Avgiften ska vara skälig och får inte över-

skrida tillståndsgivarens självkostnad.  

Direktionen har bedömt att det framtagna förslaget är förenligt med lagen. 

Socialnämnden har inte haft något att erinra mot förslaget. Mot denna bak-

grund föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige att 

besluta om ändring av gemensamt färdtjänstreglemente Skaraborg enligt 

direktionen för Skaraborgs kommunalförbunds förslag. Förslaget föreslås 

gälla från och med den 1 juli 2021 och ersätter kommunfullmäktiges tidigare 

beslut om gemensamt färdtjänstreglemente, den 30 november 2020, § 164.  

Finansiering 

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund uppger att de längre resorna 

har utgjort en liten del av det totala färdtjänstresandet i Skaraborg. De upp-

skattar att utan en pandemi skulle det framtagna förslaget medföra en 

kostnadsökning för 0–2 procent för kommunen. I de fall en stor negativ 

ekonomisk effekt skulle uppstå för kommunerna finns möjligheten att på nytt 

se över det gemensamma färdtjänstreglementet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-22 

Protokoll från direktionen för Skaraborgs kommunalförbund, 2021-02-05 

Skrivelse synskadades riksförbund och Funktionsrätt Skaraborg, 2021-02-19 

Förtydligande från Skaraborgs kommunalförbund, 2021-04-06 

Nuvarande gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg, 2021-04-13 
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Förslag till ändring av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg,  

2021-04-13 

Socialnämnden, § 55/2021  

Yrkanden 

Jonas Larsson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras till Skaraborgs 

kommunalförbund med följande motivering. 

"Maxavgiften på 600 kr är fortfarande en för hög summa för en grupp som 

redan är utsatta i samhället."  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde respektive Jonas Larssons (SD) yrkande om återremiss och 

finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde.  

Ordföranden ställer sedan proposition på förvaltningens förslag och finner 

att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.   

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 57 Dnr 2021/00122  

Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet 
Miljösamverkan östra Skaraborg  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring  

av förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra 

Skaraborg.  

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändringen 

gäller från och med den 1 juli 2021 och ersätter kommunfullmäktiges 

beslut den 27 november 2017, § 138.       

Bakgrund 

Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg 

beslutade den 5 mars 2021, § 3, att föreslå kommunfullmäktige i medlems-

kommunerna att anta en reviderad förbundsordning för kommunalförbundet 

Miljösamverkan östra Skaraborg att gälla från och med den 1 juli 2021.  

Av bakgrunden till direktionens beslut framgår följande. Förbundsordningen 

för Miljösamverkan östra Skaraborg ändrades senast under år 2017. Fram-

förallt gjordes ändringen då med anledning av den nya kommunallagen som 

började gälla 1 januari 2018.  

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 16 juni 2020, 

§ 10, att ge förbundschefen i uppdrag att se över och föreslå ändringar av 

förbundsordningen.  

De viktigaste förändringarna i det nya förslaget är följande. 

 I § 6 görs förändringar i inträdesordningen för ersättare i miljö-

nämnden. Det tydliggörs att om en kommuns egna ersättare inte är på 

plats så sker inträde i en viss ordning mellan kommunerna och denna 

roteras årligen.  

 I § 22 som gäller ersättning till förtroendevalda fastställs att Skövde 

kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevalda ska 

tillämpas för arvode till ledamöter, ersättare och revisorer. Skillnaden 

är att högre ersättning kan utgå för resor med kollektivtrafik. Vidare 

ska direktionen fastställa arvode till miljönämndens ordförande och 

två vice ordföranden.  

 Det införs en ny paragraf, § 28, som reglerar förutsättningarna för 

ledamöter att delta på distans enligt kommunallagens bestämmelser.   

Förslaget till förbundsordning innehåller också några mindre redaktionella 

ändringar. 
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Förvaltningens bedömning 

I 9 kap. 6 § kommunallagen framgår de punkter som ska ingå i en förbunds-

ordning. Kommunledningsförvaltningen har gått igenom förbundsordningen 

och bedömer att samtliga punkter finns upptagna i förbundsordningen.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige antar 

ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra 

Skaraborg. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 juli 2021.         

Finansiering 

Det framgår inte av direktionens beslut om ändringarna föranleder någon 

högre avgift för medlemskommunerna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-29 

Protokoll från direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg, 2021-03-05 

Förslag till ändring av förbundsordning, 2021-03-05  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 58 Dnr 2021/00159  

Avgifter för förvaring av cykel i låsbara cykelgarage 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till tekniska 

nämnden att fastställa avgifter för förvaring av cykel i låsbara cykel-

garage.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 29 mars 2021, § 34, att föreslå kommun-

styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att delegera till tekniska nämnden 

att fastställa avgifter för förvaring av cykel i cykelgarage. 

Av bakgrunden till tekniska nämndens beslut framgår att tekniska nämnden 

har upphandlat och köpt in ett låsbart cykelgarage som ska byggas under 

våren 2021 på Järnvägstorget. Cykelgaraget kommer i ett första läge att ha 

40 låsbara cykelplatser i ett upplyst och säkert garage och kommer att kunna 

byggas på med fler platser i framtiden. Anledningen till att inköpet skett är 

att vid resvaneundersökningar som kommunen genomfört har det fram-

kommit att fler skulle välja att resa med cykel om det hade funnits säkrare 

cykelparkeringar. Cykelgaraget har medfinansierats av Naturvårdsverket.   

I samband med byggandet av cykelgaraget kommer ett låssystem att införas 

där användaren betalar månadsvis för en plats i cykelgaraget. En viss kostnad 

bör tas ut för tjänsten för att garantera att cykelgaraget blir tillgängligt för de 

som behöver det och inte belastas med cyklar som inte används. Avgiften bör 

inte vara så hög att garaget blir självfinansierat då detta förhållande inte råder 

för exempelvis bilparkeringar. Vid en jämförelse med andra kommuner ligger 

avgiften oftast mellan 50–100 kronor per månad för en plats i cykelgarage. 

Tekniska nämnden menar att Falköpings kommun bör införa en avgift i det 

lägre spannet för att få fler att upptäcka och använda tjänsten och för att få 

fler att resa med cykel och vidare kollektivt.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt 2 kap. 6 § kommunallagen framgår att kommuner inte får ta ut högre 

avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 

de tillhandahåller.  

Frågan om avgifter överhuvudtaget ska tas ut i en kommunal verksamhet är 

en fråga som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och 

som enligt 5 kap. 1 § kommunallagen ska avgöras av kommunfullmäktige. 

Det har i rättspraxis godtagits att nämnd i visst fall bemyndigats att fastställa 

en mindre avgift så som badavgift. Det bedöms därför möjligt för kommun-

fullmäktige att delegera fastställande av avgift för förvaring av cykel i 
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cykelgarage till tekniska nämnden. Det planeras i dagsläget bara att byggas 

ett låsbart cykelgarage, men delegationen föreslås gälla generellt att fastställa 

avgifter för låsbara cykelgarage för det fall att det i framtiden skulle byggas 

fler.  

Tekniska nämnden har bedömt att avgifterna inte kommer att överstiga 

självkostnaden för det. Mot bakgrund av detta föreslår kommunlednings-

förvaltningen kommunfullmäktige att delegera till tekniska nämnden att 

fastställa avgifter för förvaring av cykel i cykelgarage. 

Finansiering 

Den finansiering av underhåll med mera av cykelgaraget som inte täcks av 

avgiften kommer att få tas ur tekniska nämndens driftsbudget.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-13  

Tekniska nämnden § 34/2021 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 59 Dnr 2021/00173 250 

Tomtpris för småhusvillatomter på Fåraberget etapp 2B 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa tomtpriset 

(köpeskillingen) inom området Fåraberget etapp 2B till 400 kronor per 

kvadratmeter. Tomtpriset gäller för småhusvillatomter till tomtkön och är 

exklusive fastighetsbildningskostnad och övriga kostnader och avgifter i 

samband med köp.    

Bakgrund 

Under de senaste åren har trycket på bostadsbyggnation ökat och efterfrågan 

på småhusvillatomter är stor. För närvarande finns inga lediga småhusvilla-

tomter inom Falköpings tätort. 

Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020, § 203, att starta projekt 

Fåraberget etapp 2B innefattande utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar, 

park- och naturmark samt VA-ledningar, med mera till en beräknad kostnad 

om 19,7 miljoner kronor.  

För området gäller detaljplan Del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B. 

Detaljplanen består av 29 småhusvillatomter och cirka 27 000 kvadratmeter 

bruttoarea i flerbostadshus fördelat på byggnader mellan 2 och 8 våningar 

samt möjlighet till byggnation av skolverksamhet.  

Tomtsläpp av 19 stycken småhusvillatomter planeras ske under senare delen 

av maj 2021. Storleken på småhusvillatomterna varierar mellan 823–1 089 

kvadratmeter. Resterande 10 småhusvillatomter planeras släppas under  

år 2022.  

Området Fåraberget etapp 2B är begränsat till den röda kantlinjen i kartan, se 

figur 1 i tjänsteutlåtandet.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

tomtpriset (köpeskillingen) inom området Fåraberget etapp 2B till 400 kronor 

per kvadratmeter. Tomtpriset gäller för småhusvillatomter till tomtkön och är 

exklusive fastighetsbildningskostnad och övriga kostnader och avgifter i 

samband med köp. 

Finansiering 

Tomtpriset (köpeskillingen) 400 kronor per kvadratmeter utgår från ett själv-

kostnadspris utifrån de kostnader som har uppkommit genom utbyggnaden 

av detaljplan Del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B. Priset inkluderar inte 

fastighetsbildningskostnad och övriga avgifter och kostnader som är 
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förknippade med försäljningen. Alla kommunala avgifter bestäms utifrån 

gällande taxa vid tidpunkten för köp. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-10 

Kommunstyrelsen § 203/2020 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 60 Dnr 2021/00024  

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns 
och ungas hälsa 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom överenskommelsen om 

samverkan för barns och ungas hälsa.  

Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbund har rekommenderat medlemskommunerna att 

besluta om ”Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen”, enligt 

förslag från VästKom:s styrelse.  

Under år 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överens-

kommelser om samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen för barn och unga. Dels ”Överenskommelse om trygg och 

säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet”, och dels 

”Västbus – samverkan för barn och ungas bästa”. 

Dessa två uppdrag har nu slagits samma till ett och samma dokument – 

”Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa”.  

Överenskommelsen säkerställer barns och ungas rätt till samordnade insatser  

och innebär att behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska 

fångas upp och tillgodoses i ett tidigt skede. Det tydliggör fokus på barnet 

och den unga i samverkan. Överenskommelsen ska skapa en tydlig struktur 

för samverkan på alla nivåer så att inga barn eller ungdomar faller mellan 

stolarna. Överenskommelsen ska också säkerställa barns och ungas rätt till 

delaktighet.  

Giltighetstiden för överenskommelsen är enligt underlaget 2021-01-01–

2023-12-31. En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part 

skriftligen sagt upp överenskommelsen senast 9 månader innan 

giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år. 

I november 2020 ställde sig VästKom:s styrelse bakom överenskommelsen 

och rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera kommunerna i 

Västra Götaland att ställa sig bakom överenskommelsen. 

Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till socialnämnden samt barn- och 

utbildningsnämnden som båda är berörda av ärendet. 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden gör bedömningen att 

Falköpings kommun ska ställa sig bakom överenskommelsen, då den utgör 
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ett viktigt stöd för samverkan mellan kommunerna och Västra Götalands-

regionen.   

Förvaltningens bedömning 

Utifrån remissinstanserna bedömning av ärendet föreslår kommunlednings-

förvaltningen att kommunstyrelsen ska besluta att ställa sig bakom överens-

kommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa.  

Finansiering 

Enligt Skaraborgs kommunalförbunds protokoll, förbundsdirektionen  

§ 116/2020, medför förslaget inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. 

Kostnaden för läkarundersökningar och hälsoundersökningar för barn och 

unga som ska placeras är Västra Götalandsregionens ansvar och stadsbidrag 

täcker denna kostnad. För implementeringsarbetet finns medel av de 

gemensamma stadsbidragen inom psykisk hälsa avsatta.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-16 

Barn- och utbildningsnämnden § 39/2021 

Socialnämnden § 30/2021  

Skaraborgs kommunalförbund, förbundsdirektionen § 116/2020 

Samverkan för barns- och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 61 Dnr 2021/00105  

Beredning och överlämnande av nämndernas 
budgetunderlag till budgetberedningen inför 
flerårsplanen för åren 2022–2024 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger nämnderna i uppdrag att ta fram 

budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplanen för 

åren 2022–2024. Nämnderna ska besluta om överlämnande av budget-

underlaget senast den 31 augusti 2021. Budgetunderlaget skickas till 

budgetberedningen, det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskott.    

2  Kommunstyrelsens arbetsutskott upphäver kommunstyrelsens arbets-

utskotts beslut från den 31 mars 2021, § 40 beslutspunkt 2, om att ta  

fram preliminära utkast till verksamhetsplaner.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 31 mars 2021, § 40 besluts-

punkt 2, att ge nämnderna i uppdrag att ta fram preliminära utkast till 

verksamhetsplaner baserat på budgetförutsättningarna för flerårsplanen för 

åren 2022–2024. Nämnds arbetsutskott skulle ta fram utkast till verksam-

hetsplan senast den 30 juni 2021. Dokumentet skulle skickas till ekonomi-

avdelningen.       

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår nu ändring och förtydligande kring 

benämningen av dokumentet och vilket beslutsorgan som ska fatta beslut om 

överlämnandet samt tidpunkten för överlämnandet.  

Enligt kommunallagen 11 kap § 9 ska nämnder lämna budgetförslag till 

styrelsen. Det är upp till kommunstyrelsen, i Falköpings kommun delegerat 

till kommunstyrelsen arbetsutskott, att bestämma när förslagen/budget-

underlagen ska lämnas in. Nu föreslås detta göras senast den 31 augusti 

2021. 

Det är viktigt att nämnderna benämner och beslutar enligt följande. 

”X-nämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till 

budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022–2024.” 

Förvaltningens bedömning 

I pågående arbete med reviderad budgetprocess kommer styrdokumenten, 

policy och riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning, anpassas efter 

denna beslutsordning. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att den 

föreslagna beslutsordningen är i enlighet med kommunallagens regler. 
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Förslag till revidering av berörda styrdokument beräknas vara klara i maj 

2021 och kommer därefter att gå på remiss till nämnderna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40/2021 

Budgetförutsättningar inför flerårsplan för åren 2022–2024, beslutade av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31     

  

 

Paragrafen skickas till  
Alla nämnder 

Ekonomiavdelningen 

Magnus Fleischer, ekonomichef                
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:00–15:05 
Ajournering klockan 13:56–14:20 
 
 
 


Ordföranden, kommundirektören och sekreteraren närvarar i sammanträdes-
lokalen, övriga deltar digitalt på distans 


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


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Kajsa Björck, kommunsekreterare 
Magnus Fleischer, ekonomichef, § 50 
Per Larsson, kommunutvecklare, § 51 
Susanne Beijbom, ekonom, § 51 
Christoffer Eriksson, ekonom, § 52 
Maria Axelsson, personalchef, § 53 
Lars Sjösvärd, verksamhets- och affärsutvecklare, Unik Resurs, § 54 
Amelie Sandström, kommunarkitekt, § 55 
 


Justerare Ingvor Bergman (S)  


Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Kajsa Björck Paragrafer §§ 50–61 


Ordförande Adam Johansson 


Justerare  Ingvor Bergman 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 


Sammanträdesdatum 2021-05-05 


Justeringsdatum 2021-05-11 avseende §§ 50–53, 55–61  
2021-05-05 avseende § 54  


Anslaget är uppsatt  2021-05-12–2021-06-02 avseende §§ 50–53, 55–61  
2021-05-06–2021-05-17 avseende § 54 


Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Kajsa Björck 
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§ 50 Dnr 2021/00184  


Information om månadsrapport från förvaltningarna  
per den 31 mars 2021 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Syftet med månadsrapporten (tidigare benämnt förvaltningsuppföljning) är 


att ge en snabb övergripande bild av Falköpings kommun ekonomiska läge. 


Under år 2021 genomförs tre månadsrapporter, i mars, maj och oktober. I 


rapporten, vilken är framtagen av förvaltningschefer tillsammans med 


ekonomer, finns en helårsprognos för förvaltningen med korta kommentarer 


per verksamhetsområde. Rapporterna sammanställs av ekonomiavdelningen 


till en övergripande förvaltningsrapport för kommunen. 


Den förvaltningsövergripande rapporten presenteras sedan som ett infor-


mationsärende till kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott. 


Målet är att rapporten ska vara klar två veckor efter månadsskiftet. Rapporten 


skickas till kommunstyrelsen alternativt arbetsutskottet beroende vilket som 


infaller först efter att rapporten färdigställts. Månadsrapporten utgör normalt 


sett inte något beslutsärende utan är ett informationsärende som ger en finger-


visning om Falköpings kommuns ekonomiska ställning mellan de officiella 


delårsrapporterna som även innefattar verksamhet- och måluppföljning. 


Prognosen för helårsresultat i denna rapport visar på ett resultat för 


kommunen på 65,0 miljoner kronor mot budgeterat 45,0 miljoner kronor. 


Detta beror främst på högre skatteintäkter och generella statsbidrag än vad 


som budgeterats. Det ska dock framhållas att skatteprognoserna är osäkra 


både på grund av de ekonomiska effekterna av Covid-19 och att det är tidigt 


på verksamhetsåret.      


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-26 


Månadsrapport per 2021-03-31  


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen         
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§ 51 Dnr 2021/00175  


Information om kommunstyrelsens verksamhets-
rapport per den 30 april 2021 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 


handlingarna.  


Bakgrund 


Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en 


uppföljning av kommunens resultat görs mot budget var fjärde månad samt 


en helårsprognos den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppfölj-


ningarna i augusti och december är lagstadgade och revideras av kommunens 


externa revisorer. Uppföljningen för april innehåller en kortare avstämning 


mot uppsatta mål. En djupare målanalys görs i uppföljningarna i augusti och 


december. 


Eftersom verksamhetsrapporten ska omfatta tiden till och med den 30 april 


2021 är rapporten av förklarliga skäl inte sammanställd än. Vid samman-


trädet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 maj 2021 kommer en 


muntlig redovisning att lämnas. Verksamhetsrapporten kommer att redovisas 


i sin helhet vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2021.  


Underlag  


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-28     


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen  
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§ 52 Dnr 2021/00123  


Ombudgetering av investeringsmedel från år 2020  
till år 2021 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 


ombudgetering av investeringsmedel om totalt sjuttiosju miljoner 


niohundra tusen kronor (77,9 miljoner kronor) från år 2020 till år 2021.  


Bakgrund 


Ombudgetering av investeringsmedel utgår från den investeringsram som 


kommunfullmäktige beslutat om för år 2020, men där projekten inte följt den 


tidsplan som funnits. Eftersom investeringsprojekten och dess tidsplan inte 


längre synkar med den investeringsram som kommunfullmäktige beslutat om 


för år 2021 behöver en ombudgetering av investeringsmedel från år 2020 


genomföras. 


Nämnderna har i samband med deras verksamhetsredovisningar lyft sina 


behov av ombudgeteringar till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 


samlar in och bereder alla ombudgeteringar och föreslår kommunfullmäktige 


att besluta om ombudgeteringar av investeringsmedel. 


Det viktiga i en ombudgetering är att investeringsmedlen främst är kopplade 


till specifika investeringsprojekt. Om det blivit investeringsmedel över från 


ett avslutat projekt är detta inte ett skäl att ombudgetera investeringsmedel 


till kommande år. Det är även viktigt att förtydliga att ombudgetering från år 


2020 innebär att investeringsramen för år 2021 ökar. 


Förvaltningens bedömning  


Kommunledningsförvaltningen har samlat in och gått igenom nämndernas 


yrkanden om ombudgetering av investeringsmedel till år 2021. Dessa 


sammanfattas i tabellen nedan tillsammans med ombudgeteringar, budget 


och utfall för år 2020, samt kommunledningsförvaltningens förslag till 


ombudgetering och ny investeringsram för år 2020.  
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Investeringbudget (mnkr) Ombudget.


till år 2020 


Budget inkl 


ombudget.


år 2020 


Utfall 


år 2020 


Budget 


år 2021 


Nämndsbeslut 


ombudget. 


till år 2021 


KLF förslag 


ombudget.


till år 2021 


Förslag till ny 


Budget 


år 2021 


SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET


Nämnder


Barn- och utbildningsnämnden -2,7 -6,7 -8,5 -9,1 1,8 1,8 -7,3


Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Kommunstyrelsen -29,6 -156,1 -54,4 -45,3 -25,0 -18,3 -63,6


Kommunledningsförvaltningen -5,3 -10,1 -3,1 -4,9 -3,0 -3,0 -7,9


Mark och exploatering -24,3 -146,0 -51,0 -40,4 -22,0 -15,3 -55,7


Kompetens- och arbetslivsnämnden 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,0 0,0 -0,7


Kultur- och fritidsnämndenn 0,0 -0,9 -0,9 -0,7 0,0 0,0 -0,7


Samhällsskydd mellersta Skaraborg -3,1 -5,3 -0,8 -2,2 -4,5 -4,5 -6,7


Socialnämnden -1,0 -5,0 -2,5 -4,1 0,0 0,0 -4,1


Tekniska nämnden -37,2 -345,4 -175,0 -310,3 -46,7 -46,7 -357,0


Re-/löpande investering -21,3 -73,5 -48,2 -47,4 -14,2 -14,2 -61,6


Projekt investering -15,9 -271,9 -126,8 -262,9 -32,5 -32,5 -295,4


Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Summa nämnder -73,6 -520,1 -242,8 -372,4 -74,4 -67,7 -440,1


TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET


Vatten och avlopp 0,0 -53,7 -37,9 -39,1 -7,7 -7,7 -46,8


Re-/löpande investering 0,0 -30,0 -21,7 -24,6 0,0 0,0 -24,6


Projekt investering 0,0 -23,7 -16,3 -14,5 -7,7 -7,7 -22,2


Biogas -13,6 -29,7 -17,3 0,0 -2,5 -2,5 -2,5


Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Summa taxefinansierade 


verksamheter -13,6 -83,4 -55,2 -39,1 -10,2 -10,2 -49,3


Total investeringsbudget 
-87,2 -603,5 -298,0 -411,7 -84,6 -77,9 -489,4  


Barn- och utbildningsnämnden yrkar på att ombudgetera 1,8 miljoner kronor 


som användes redan år 2020, avseende inventarier till Vindängens skola, 


men som var budgeterat till år 2021.  


Kommunstyrelsen yrkar på att ombudgetera -25,0 miljoner kronor, där  


-3,0 miljoner kronor avser investeringar kopplat till kommunlednings-


förvaltningen och -22,0 miljoner kronor avser pågående projekt inom Mark 


och Exploatering (MEX). Efter en genomgång av kommunlednings-


förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen av MEX-investerings-


projekt och dess ombudgeteringar har förvaltningarna kommit fram till att 


ombudgeteringen bör uppgå till -15,3 miljoner kronor för att stämma överens 


med respektive projektbudget inom MEX. Därför föreslår kommunlednings-


förvaltningen att kommunstyrelsens yrkande på -22,0 miljoner kronor 


avseende MEX ändras till -15,3 miljoner kronor till år 2021. 


Samhällsskydd mellersta Skaraborg yrkar på att ombudgetera -4,5 miljoner 


kronor, vilket ska användas till investering av nya fordon som skulle 


levererats under år 2020, men på grund av Covid-19 blev försenat till januari 


år 2021. 


Tekniska nämnden yrkar på att inom den skattefinansierade delen 


ombudgetera -46,7 miljoner kronor, varav -14,2 miljoner kronor avser  


Re-/löpande investeringar och -32,5 miljoner kronor avser pågående projekt 


inom de fleråriga investeringarna. Inom den taxefinansierade verksamheten 


yrkar nämnden på att ombudgetera -7,7 miljoner kronor för pågåendeprojet 


kopplat till Vatten och avlopp samt -2,5 miljoner kronor kopplat till Biogas. 


Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnads-


förvaltningen gått igenom pågående projekt och re-/löpande investeringar 
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och har en samsyn kring de behov av ombudgeteringar som föreslås av 


nämnden för att inte äventyra investeringens fullföljande. 


Finansiering 


Investeringar har en direkt koppling till Falköpings kommuns driftkostnader, 


bland annat i form av högre finansiering- och avskrivningskostnader. När det 


gäller investeringsmedel kopplade ombudgeteringar bör de inte ge någon 


ytterligare påverkan av kommunens driftkostnader då det inte rör sig om nya 


investeringsprojekt utan ombudgetering av medel till redan beslutade 


projekt, men där den ursprungliga tidsplanen inte stämmer överens med den 


verkliga tidslinjen.  


Beslutsunderlag 


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-14 


Barn- och utbildningsnämnden § 26/2021 


Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 2/2021 


Kommunstyrelsen § 37/2021 


Tekniska nämnden § 15/2021 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen        
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§ 53 Dnr 2021/00186  


Riktlinje för arbetsgivarens ansvar och krav på 
fördelning av arbetsmiljöuppgift 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen antar riktlinje för arbetsgivarens krav på fördelning  


av arbetsmiljöuppgift att gälla från och med den 1 juni 2021.      


Bakgrund 


Riktlinje för arbetsgivarens ansvar och krav på fördelning av arbetsmiljö-


uppgift ersätter tidigare rutin ”Delegering/fördelning av arbetsmiljöuppgift”. 


Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön. I 


Falköpings kommun är de förtroendevalda arbetsgivare och har därmed även 


övergripande ansvar för en god arbetsmiljö. 


För att kunna uppfylla sitt ansvar är det nödvändigt att arbetsgivaren fördelar 


uppgifter i arbetsmiljöarbetet på olika personer och befattningar i verksam-


heten. De förtroendevalda i varje nämnd har, inom nämndens, av kommun-


fullmäktiges beslutande verksamhetsområde, att ansvara för att arbetsmiljö-


lagen följs. Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommun-


styrelsen och övriga nämnder. Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen 


att betrakta som en nämnd. Även om arbetsmiljöansvaret har tilldelats någon 


annan person eller funktion så har respektive nämnd ändå kvar det yttersta 


ansvaret att försäkra sig om att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är 


goda. Detta ska ske genom uppföljning av verksamheten.  


Fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 


om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, 6 §. Föreskriften innehåller 


de grundläggande kraven på arbetsmiljöarbetet och formulerar hur arbets-


givaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. De personer 


som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet får då en skyldighet att utföra upp-


gifterna på ett sådant sätt som förväntas.  


En viktig uppgift för de förtroendevalda är att se till att chefer får ett väl-


definierat uppdrag med befogenheter, resurser och kompetens för att driva en 


bra verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljövillkor. En annan viktig 


uppgift för de förtroendevalda är att regelbundet följa upp hur arbetsmiljö-


arbetet bedrivs och att vidta åtgärder och förändringar om det behövs.   


Det ska finnas en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter som ska vara 


undertecknad av båda parter, både den som fördelar uppgiften och den som 


åtar sig densamma. Denna fördelning är personbunden och ska skrivas på 


nytt vid eventuella chefsbyten.  
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För att arbetsmiljöarbetet ska fungera i praktiken behövs en tydlig fördelning 


av arbetsmiljöuppgifter från kommunfullmäktige, och nämnd/styrelse, till 


förvaltningschef/kommundirektör. Från förvaltningschef/kommundirektör 


kan arbetsmiljöuppgifterna fördelas vidare till nästa chefsnivå så långt ut i 


organisationen som behövs. 


Respektive chef som fått arbetsmiljöuppgifter fördelat till sig ansvarar för att 


risker och brister åtgärdas. Förvaltningarnas handlingsplaner tas upp i sam-


verkan och den kommunövergripande handlingsplanen samverkas på 


centrala samverkansgruppen (CESAM). 


Förvaltningens bedömning 


För att säkerställa att Falköpings kommun lever upp till kraven i arbetsmiljö-


lagstiftningen och tydliggör vad som gäller för fördelning av arbetsmiljö-


uppgifter föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen 


godkänner riktlinjen för arbetsgivarens ansvar och krav på fördelning av 


arbetsmiljöuppgift.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-13 


Förslag till riktlinje för arbetsgivarens ansvar och krav på fördelning av 


arbetsmiljöuppgift  


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 54 Dnr 2021/00198  


Uppdrag om att ta fram intressenter för avtal gällande 
försäljning av rågas från biogasanläggningen 


Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.    
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§ 55 Dnr 2021/00169  


Erbjudande om markanvisning för kvarteret Vindpusten 
på Fåraberget 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda markanvisning till aktören bakom 


inlämnad intresseanmälan nummer fyra, i intresseanmälan om mark-


anvisning för kvarteret Vindpusten inom Fåraberget 2B.  


Bakgrund 


Kommunledningsförvaltningen skickade den 12 februari 2021 ut en intresse-


anmälan för bostäder inom kvarteret Vindpusten inom Fåraberget 2B. Sista 


datum att lämna in förslag till tävlingen var den 31 mars 2021. Totalt inkom 


åtta tävlingsförslag inom utsatt tid. Av de åtta inkomna förslagen uppfyllde 


sju förslag inlämningskraven och har därför varit med i bedömningen.  


Förutsättningarna för intresseanmälan är bland annat att detaljplanen för 


området medger en byggnadshöjd på sju meter och en utnyttjandegrad på 


högst 30 procent av fastighetsytan som är 3 110 kvadratmeter. Maximalt får 


50 procent av fastigheten hårdgöras.   


Förvaltningens bedömning 


En bedömningsgrupp sammansatt av tjänstepersoner från kommunlednings-


förvaltningen har utvärderat de inkomna förslagen utifrån de bedömnings-


kriterier som fanns med i underlaget för markanvisningstävlingen. 


Utvärderingen genomfördes genom att bedöma hur väl de inkomna förslagen 


uppfyllde respektive kriterier genom en gradering mellan 1–5. Dessa 


viktades sedan i enlighet med tävlingsunderlaget och sammanställdes i en 


utvärderingsmatris inklusive motivering samt en samlad bedömning över 


förslagen som helhet. 


Utvärderingsgruppen fann att förslag med nummer fyra bäst uppfyller de 


uppställda kriterierna. Motivet till bedömningen grundar sig bland annat på 


att gestaltningen som helhet är genomarbetad och ansluter till omgivande 


miljö och bebyggelse. Byggnaderna har ett miljö- och klimatperspektiv och 


byggnadernas utformning kommer passa väl in i området. Utformningen ger 


en relativt hög exploatering som på ett effektivt sätt nyttjar byggrätten och 


skapar möjlighet till ett stort tillskott på hyresrätter. Hyresnivån på lägen-


heterna kommer vara rimlig och det finns ekonomiska förutsättningar för att 


driva igenom projektet.  


Förslag fyra har efter bedömning och avvägning ansetts som det mest 


relevanta förslaget sett både till gestaltning, organisation och ekonomi. 
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Aktören bakom förslag fyra anses därför vara det företag som kommunen 


bör teckna markanvisningsavtal med.  


Enligt inbjudan till intresseanmälningen ska Falköpings kommun erbjuda 


vinnaren i tävlingen en markanvisning på aktuellt område. Med bakgrund av 


ovan anförda argument föreslår kommunledningsförvaltningen att kommun-


styrelsen beslutar att erbjuda markanvisning till aktören bakom förslag 


nummer fyra.  


Inkomna intresseanmälningar samt bedömning och motiveringar är belagda 


med sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 19 kap, 3 § första 


stycket, därför finns dessa uppgifter inte med i ärendets beslutsunderlag.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-08 


Inbjudan till intresseanmälan 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 56 Dnr 2021/00077  


Ändring av gemensamt färdtjänstreglemente Skaraborg 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändring  


av gemensamt färdtjänstreglemente Skaraborg enligt direktionen för 


Skaraborgs kommunalförbunds förslag.  


2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ändringen 


gäller från och med den 1 juli 2021 och ersätter kommunfullmäktiges 


beslut den 30 november 2020, § 164.        


Reservation 


Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.  


Bakgrund 


Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 5 februari 


2021, § 5, att förorda att kommunerna inför ett maxbelopp om 600 kronor 


(450 kronor ungdomstaxa) för färdtjänstresor i Skaraborgs gemensamma 


färdtjänstreglemente. 


Enligt bakgrunden till direktionens beslut framgår följande. När gemensamt 


färdtjänstreglemente för Skaraborg togs fram år 2020 fick det kritik från 


flera organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar. 


Organisationerna vände sig emot att reglementet innebar att resor över fyra 


kommuner och längre blev dyrare. Ett tilläggsuppdrag tillsattes för att ge en 


lösning för gruppen som drabbas av fördyrningar för längre färdtjänstresor.  


Arbetsgruppen prövade flera olika inriktningar, men kom fram till två förslag. 


Dels det förslag som redogjorts för ovan, benämnt förslag ett, om en maxtaxa 


om 600 kronor för vuxna och 450 kronor för ungdomar, dels ett förslag om att 


ändra färdtjänstområdet till att endast gälla Skaraborgskommunerna. Förslag 


två innebar att vid resa utanför färdtjänstområdet fick ansökan om riksfärd-


tjänst göras.  


Direktionen beslutade att ställa sig bakom förslag ett. Motiveringen är att 


fördelarna är att egenavgiften för de längre resorna aldrig överstiger  


600 kronor och alternativet möjliggör att bibehålla fördelarna med det större 


färdtjänstområdet och möjligheten att boka kortare färdtjänstresor utan 


kontakt med handläggare. Förslaget innebär även att principerna för lika-


behandling uppfylls för resor inom kommunen liksom för de längre resorna 


och förslaget innebär ingen extra handläggning. Nackdelen med förslaget är, 


enligt bakgrunden till beslutet, ett minskat ekonomiskt incitament för den 


enskilde att välja en kombination av färdmedel vid längre resor. Att flertalet 


längre resor utförs med enbart färdtjänst innebär även ett mindre effektivt 
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nyttjande av samhällets resurser i form av de anpassningar som görs i den 


allmänna kollektivtrafiken.  


I en förtydligande skrivelse från Skaraborgs kommunalförbund konstateras 


att förslaget till ändring ska göras i zon 9–12 i tabell för egenavgift i avsnitt 


11 i reglementet.  


Synskadades riksförbund har i samverkan med Funktionsrätt Skaraborg 


lämnat in en skrivelse till kommunen den 19 februari 2021. I skrivelsen 


framgår att intresseorganisationerna inte ställer sig bakom förslaget då det 


innebär en väsentlig höjning av maxbeloppet från 300 kronor till 600 kronor. 


De menar vidare att funktionshinderorganisationerna inte har fått varit 


delaktiga på ett reellt sätt samt att alternativet med ledsagning har stora 


brister i praktiken.  


Förslaget har skickats på remiss till socialnämnden. Socialnämnden 


beslutade den 21 april 2021, § 55, att nämnden inte har något att erinra mot 


förslaget från direktionen.  


Förvaltningens bedömning 


Enligt 10 § lag (1997:736) om färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift i 


enlighet med 11 § samma lag. Avgiften ska vara skälig och får inte över-


skrida tillståndsgivarens självkostnad.  


Direktionen har bedömt att det framtagna förslaget är förenligt med lagen. 


Socialnämnden har inte haft något att erinra mot förslaget. Mot denna bak-


grund föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige att 


besluta om ändring av gemensamt färdtjänstreglemente Skaraborg enligt 


direktionen för Skaraborgs kommunalförbunds förslag. Förslaget föreslås 


gälla från och med den 1 juli 2021 och ersätter kommunfullmäktiges tidigare 


beslut om gemensamt färdtjänstreglemente, den 30 november 2020, § 164.  


Finansiering 


Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund uppger att de längre resorna 


har utgjort en liten del av det totala färdtjänstresandet i Skaraborg. De upp-


skattar att utan en pandemi skulle det framtagna förslaget medföra en 


kostnadsökning för 0–2 procent för kommunen. I de fall en stor negativ 


ekonomisk effekt skulle uppstå för kommunerna finns möjligheten att på nytt 


se över det gemensamma färdtjänstreglementet.  


Beslutsunderlag 


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-22 


Protokoll från direktionen för Skaraborgs kommunalförbund, 2021-02-05 


Skrivelse synskadades riksförbund och Funktionsrätt Skaraborg, 2021-02-19 


Förtydligande från Skaraborgs kommunalförbund, 2021-04-06 


Nuvarande gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg, 2021-04-13 
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Förslag till ändring av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg,  


2021-04-13 


Socialnämnden, § 55/2021  


Yrkanden 


Jonas Larsson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras till Skaraborgs 


kommunalförbund med följande motivering. 


"Maxavgiften på 600 kr är fortfarande en för hög summa för en grupp som 


redan är utsatta i samhället."  


Beslutsgång 


Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens 


sammanträde respektive Jonas Larssons (SD) yrkande om återremiss och 


finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 


sammanträde.  


Ordföranden ställer sedan proposition på förvaltningens förslag och finner 


att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.   


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 57 Dnr 2021/00122  


Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet 
Miljösamverkan östra Skaraborg  


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring  


av förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra 


Skaraborg.  


2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändringen 


gäller från och med den 1 juli 2021 och ersätter kommunfullmäktiges 


beslut den 27 november 2017, § 138.       


Bakgrund 


Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg 


beslutade den 5 mars 2021, § 3, att föreslå kommunfullmäktige i medlems-


kommunerna att anta en reviderad förbundsordning för kommunalförbundet 


Miljösamverkan östra Skaraborg att gälla från och med den 1 juli 2021.  


Av bakgrunden till direktionens beslut framgår följande. Förbundsordningen 


för Miljösamverkan östra Skaraborg ändrades senast under år 2017. Fram-


förallt gjordes ändringen då med anledning av den nya kommunallagen som 


började gälla 1 januari 2018.  


Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 16 juni 2020, 


§ 10, att ge förbundschefen i uppdrag att se över och föreslå ändringar av 


förbundsordningen.  


De viktigaste förändringarna i det nya förslaget är följande. 


 I § 6 görs förändringar i inträdesordningen för ersättare i miljö-


nämnden. Det tydliggörs att om en kommuns egna ersättare inte är på 


plats så sker inträde i en viss ordning mellan kommunerna och denna 


roteras årligen.  


 I § 22 som gäller ersättning till förtroendevalda fastställs att Skövde 


kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevalda ska 


tillämpas för arvode till ledamöter, ersättare och revisorer. Skillnaden 


är att högre ersättning kan utgå för resor med kollektivtrafik. Vidare 


ska direktionen fastställa arvode till miljönämndens ordförande och 


två vice ordföranden.  


 Det införs en ny paragraf, § 28, som reglerar förutsättningarna för 


ledamöter att delta på distans enligt kommunallagens bestämmelser.   


Förslaget till förbundsordning innehåller också några mindre redaktionella 


ändringar. 
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Förvaltningens bedömning 


I 9 kap. 6 § kommunallagen framgår de punkter som ska ingå i en förbunds-


ordning. Kommunledningsförvaltningen har gått igenom förbundsordningen 


och bedömer att samtliga punkter finns upptagna i förbundsordningen.  


Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige antar 


ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra 


Skaraborg. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 juli 2021.         


Finansiering 


Det framgår inte av direktionens beslut om ändringarna föranleder någon 


högre avgift för medlemskommunerna.  


Beslutsunderlag 


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-29 


Protokoll från direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg, 2021-03-05 


Förslag till ändring av förbundsordning, 2021-03-05  


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 58 Dnr 2021/00159  


Avgifter för förvaring av cykel i låsbara cykelgarage 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till tekniska 


nämnden att fastställa avgifter för förvaring av cykel i låsbara cykel-


garage.     


Bakgrund 


Tekniska nämnden beslutade den 29 mars 2021, § 34, att föreslå kommun-


styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att delegera till tekniska nämnden 


att fastställa avgifter för förvaring av cykel i cykelgarage. 


Av bakgrunden till tekniska nämndens beslut framgår att tekniska nämnden 


har upphandlat och köpt in ett låsbart cykelgarage som ska byggas under 


våren 2021 på Järnvägstorget. Cykelgaraget kommer i ett första läge att ha 


40 låsbara cykelplatser i ett upplyst och säkert garage och kommer att kunna 


byggas på med fler platser i framtiden. Anledningen till att inköpet skett är 


att vid resvaneundersökningar som kommunen genomfört har det fram-


kommit att fler skulle välja att resa med cykel om det hade funnits säkrare 


cykelparkeringar. Cykelgaraget har medfinansierats av Naturvårdsverket.   


I samband med byggandet av cykelgaraget kommer ett låssystem att införas 


där användaren betalar månadsvis för en plats i cykelgaraget. En viss kostnad 


bör tas ut för tjänsten för att garantera att cykelgaraget blir tillgängligt för de 


som behöver det och inte belastas med cyklar som inte används. Avgiften bör 


inte vara så hög att garaget blir självfinansierat då detta förhållande inte råder 


för exempelvis bilparkeringar. Vid en jämförelse med andra kommuner ligger 


avgiften oftast mellan 50–100 kronor per månad för en plats i cykelgarage. 


Tekniska nämnden menar att Falköpings kommun bör införa en avgift i det 


lägre spannet för att få fler att upptäcka och använda tjänsten och för att få 


fler att resa med cykel och vidare kollektivt.  


Förvaltningens bedömning 


Enligt 2 kap. 6 § kommunallagen framgår att kommuner inte får ta ut högre 


avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 


de tillhandahåller.  


Frågan om avgifter överhuvudtaget ska tas ut i en kommunal verksamhet är 


en fråga som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och 


som enligt 5 kap. 1 § kommunallagen ska avgöras av kommunfullmäktige. 


Det har i rättspraxis godtagits att nämnd i visst fall bemyndigats att fastställa 


en mindre avgift så som badavgift. Det bedöms därför möjligt för kommun-


fullmäktige att delegera fastställande av avgift för förvaring av cykel i 
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cykelgarage till tekniska nämnden. Det planeras i dagsläget bara att byggas 


ett låsbart cykelgarage, men delegationen föreslås gälla generellt att fastställa 


avgifter för låsbara cykelgarage för det fall att det i framtiden skulle byggas 


fler.  


Tekniska nämnden har bedömt att avgifterna inte kommer att överstiga 


självkostnaden för det. Mot bakgrund av detta föreslår kommunlednings-


förvaltningen kommunfullmäktige att delegera till tekniska nämnden att 


fastställa avgifter för förvaring av cykel i cykelgarage. 


Finansiering 


Den finansiering av underhåll med mera av cykelgaraget som inte täcks av 


avgiften kommer att få tas ur tekniska nämndens driftsbudget.  


Beslutsunderlag 


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-13  


Tekniska nämnden § 34/2021 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 59 Dnr 2021/00173 250 


Tomtpris för småhusvillatomter på Fåraberget etapp 2B 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa tomtpriset 


(köpeskillingen) inom området Fåraberget etapp 2B till 400 kronor per 


kvadratmeter. Tomtpriset gäller för småhusvillatomter till tomtkön och är 


exklusive fastighetsbildningskostnad och övriga kostnader och avgifter i 


samband med köp.    


Bakgrund 


Under de senaste åren har trycket på bostadsbyggnation ökat och efterfrågan 


på småhusvillatomter är stor. För närvarande finns inga lediga småhusvilla-


tomter inom Falköpings tätort. 


Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020, § 203, att starta projekt 


Fåraberget etapp 2B innefattande utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar, 


park- och naturmark samt VA-ledningar, med mera till en beräknad kostnad 


om 19,7 miljoner kronor.  


För området gäller detaljplan Del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B. 


Detaljplanen består av 29 småhusvillatomter och cirka 27 000 kvadratmeter 


bruttoarea i flerbostadshus fördelat på byggnader mellan 2 och 8 våningar 


samt möjlighet till byggnation av skolverksamhet.  


Tomtsläpp av 19 stycken småhusvillatomter planeras ske under senare delen 


av maj 2021. Storleken på småhusvillatomterna varierar mellan 823–1 089 


kvadratmeter. Resterande 10 småhusvillatomter planeras släppas under  


år 2022.  


Området Fåraberget etapp 2B är begränsat till den röda kantlinjen i kartan, se 


figur 1 i tjänsteutlåtandet.  


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 


tomtpriset (köpeskillingen) inom området Fåraberget etapp 2B till 400 kronor 


per kvadratmeter. Tomtpriset gäller för småhusvillatomter till tomtkön och är 


exklusive fastighetsbildningskostnad och övriga kostnader och avgifter i 


samband med köp. 


Finansiering 


Tomtpriset (köpeskillingen) 400 kronor per kvadratmeter utgår från ett själv-


kostnadspris utifrån de kostnader som har uppkommit genom utbyggnaden 


av detaljplan Del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B. Priset inkluderar inte 


fastighetsbildningskostnad och övriga avgifter och kostnader som är 
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förknippade med försäljningen. Alla kommunala avgifter bestäms utifrån 


gällande taxa vid tidpunkten för köp. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-10 


Kommunstyrelsen § 203/2020 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 60 Dnr 2021/00024  


Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns 
och ungas hälsa 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom överenskommelsen om 


samverkan för barns och ungas hälsa.  


Bakgrund 


Skaraborgs kommunalförbund har rekommenderat medlemskommunerna att 


besluta om ”Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse 


mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen”, enligt 


förslag från VästKom:s styrelse.  


Under år 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överens-


kommelser om samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 


Götalandsregionen för barn och unga. Dels ”Överenskommelse om trygg och 


säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet”, och dels 


”Västbus – samverkan för barn och ungas bästa”. 


Dessa två uppdrag har nu slagits samma till ett och samma dokument – 


”Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa”.  


Överenskommelsen säkerställer barns och ungas rätt till samordnade insatser  


och innebär att behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska 


fångas upp och tillgodoses i ett tidigt skede. Det tydliggör fokus på barnet 


och den unga i samverkan. Överenskommelsen ska skapa en tydlig struktur 


för samverkan på alla nivåer så att inga barn eller ungdomar faller mellan 


stolarna. Överenskommelsen ska också säkerställa barns och ungas rätt till 


delaktighet.  


Giltighetstiden för överenskommelsen är enligt underlaget 2021-01-01–


2023-12-31. En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part 


skriftligen sagt upp överenskommelsen senast 9 månader innan 


giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år. 


I november 2020 ställde sig VästKom:s styrelse bakom överenskommelsen 


och rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera kommunerna i 


Västra Götaland att ställa sig bakom överenskommelsen. 


Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till socialnämnden samt barn- och 


utbildningsnämnden som båda är berörda av ärendet. 


Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden gör bedömningen att 


Falköpings kommun ska ställa sig bakom överenskommelsen, då den utgör 
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ett viktigt stöd för samverkan mellan kommunerna och Västra Götalands-


regionen.   


Förvaltningens bedömning 


Utifrån remissinstanserna bedömning av ärendet föreslår kommunlednings-


förvaltningen att kommunstyrelsen ska besluta att ställa sig bakom överens-


kommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa.  


Finansiering 


Enligt Skaraborgs kommunalförbunds protokoll, förbundsdirektionen  


§ 116/2020, medför förslaget inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. 


Kostnaden för läkarundersökningar och hälsoundersökningar för barn och 


unga som ska placeras är Västra Götalandsregionens ansvar och stadsbidrag 


täcker denna kostnad. För implementeringsarbetet finns medel av de 


gemensamma stadsbidragen inom psykisk hälsa avsatta.    


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-16 


Barn- och utbildningsnämnden § 39/2021 


Socialnämnden § 30/2021  


Skaraborgs kommunalförbund, förbundsdirektionen § 116/2020 


Samverkan för barns- och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra 


Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
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Kommunstyrelsen             
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§ 61 Dnr 2021/00105  


Beredning och överlämnande av nämndernas 
budgetunderlag till budgetberedningen inför 
flerårsplanen för åren 2022–2024 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger nämnderna i uppdrag att ta fram 


budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplanen för 


åren 2022–2024. Nämnderna ska besluta om överlämnande av budget-


underlaget senast den 31 augusti 2021. Budgetunderlaget skickas till 


budgetberedningen, det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskott.    


2  Kommunstyrelsens arbetsutskott upphäver kommunstyrelsens arbets-


utskotts beslut från den 31 mars 2021, § 40 beslutspunkt 2, om att ta  


fram preliminära utkast till verksamhetsplaner.  


Bakgrund 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 31 mars 2021, § 40 besluts-


punkt 2, att ge nämnderna i uppdrag att ta fram preliminära utkast till 


verksamhetsplaner baserat på budgetförutsättningarna för flerårsplanen för 


åren 2022–2024. Nämnds arbetsutskott skulle ta fram utkast till verksam-


hetsplan senast den 30 juni 2021. Dokumentet skulle skickas till ekonomi-


avdelningen.       


Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår nu ändring och förtydligande kring 


benämningen av dokumentet och vilket beslutsorgan som ska fatta beslut om 


överlämnandet samt tidpunkten för överlämnandet.  


Enligt kommunallagen 11 kap § 9 ska nämnder lämna budgetförslag till 


styrelsen. Det är upp till kommunstyrelsen, i Falköpings kommun delegerat 


till kommunstyrelsen arbetsutskott, att bestämma när förslagen/budget-


underlagen ska lämnas in. Nu föreslås detta göras senast den 31 augusti 


2021. 


Det är viktigt att nämnderna benämner och beslutar enligt följande. 


”X-nämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till 


budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022–2024.” 


Förvaltningens bedömning 


I pågående arbete med reviderad budgetprocess kommer styrdokumenten, 


policy och riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning, anpassas efter 


denna beslutsordning. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att den 


föreslagna beslutsordningen är i enlighet med kommunallagens regler. 
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Förslag till revidering av berörda styrdokument beräknas vara klara i maj 


2021 och kommer därefter att gå på remiss till nämnderna. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-03 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40/2021 


Budgetförutsättningar inför flerårsplan för åren 2022–2024, beslutade av 


kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31     


  


 


Paragrafen skickas till  
Alla nämnder 


Ekonomiavdelningen 


Magnus Fleischer, ekonomichef                
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