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§ 1 Dnr 2022/00598 

Information om kommunledningsförvaltningens nya 
organisation 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Information 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022, § 79, att fastställa den 

politiska organisationen för nästkommande mandatperiod, vilket innebär att 

tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2023 då dess 

ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Detta innebär att all 

verksamhet och all personal, samt övriga rättigheter och förpliktelser för 

tekniska nämnden övergår till kommunstyrelsen.  

I enlighet med beslutet fick kommundirektören i uppdrag att ta fram en 

gemensam förvaltningsorganisation. Arbetet med organisationsförändringen 

har genomförts under hösten och ett förslag på ny organisation för 

kommunledningsförvaltningen har nu tagits fram. Tillsammans kommer 

samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen att 

utgöra en förvaltning, benämnd kommunledningsförvaltningen.  

Uppdraget har genomförts med hjälp av konsultstöd och har genomförts i 

flera steg med fokus på medskapande av berörda chefer i organisationen. 

Genom deltagande i flera workshops i olika konstellationer har berörda 

chefer beretts möjlighet att komma med kunskap och insikter som underlag i 

arbetet kring en möjlig framtida organisation. Efter att inspel inhämtats har 

ett första utkast på ny organisation kommunicerats där cheferna fått arbeta 

vidare med synpunkter och reflektioner. Efter detta har ett förslag mejslats 

fram av projektets styrgrupp (konsult, kommundirektör och HR-chef). 

Underlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 106/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-25 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör            
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§ 2 Dnr 2022/00526 

Slutrapport Teams-projektet 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Information 

I november 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att införa Teams, som 

ett första steg in i 365-plattformen, i Falköpings kommun. Införandeprojektet 

startade i februari. Förarbetet bestod i att  

 allokera projektresurser för införandet 

 författa projektbeskrivningen 

 allokera resurser till styrgrupp 

Den 21:a februari beslutade projektbeställaren (IT-chef Håkan Persson) att 

formellt starta projektet. 

Ola Johansson på IT-avdelningen har haft rollen som huvudprojektledare 

och för varje del utsågs delprojektledare. 

 Teknik (Martin Karlsson) 

 Informationshantering (Anders Apelqvist) 

 Användning (Per Larsson) 

 Informationssäkerhet (Peder Samuelsson och Joshua Scott) 

I projektbeskrivningen beskrevs ett övergripande nyttomål; ”…att införa en 

modern och användarvänlig samarbetsplattform. Införande skulle ske på 

bred front, dvs alla medarbetare och politiker i Falköpings kommun skulle 

erbjudas tillgång till samarbetsplattformen.” 

Utöver nyttomålet definierades också ett antal projektmål:  

 Alla medarbetare och politiker ska erbjudas tillgång till Teams. 

 Licenstilldelning och intern kostnadsfördelning ska präglas av hög 

grad av automatik.  

 Fastslå vilka informationsklasser som plattformen ska kunna hantera.  

 Beroende på hur information är klassad i aspekten konfidentialitet 

gäller följande:   

o Nivå 2 och 3 – Ej tillåtet i MS Teams 

o Nivå 0 och 1 – Tillåtet i MS Teams 
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 Alla nämnder ska ha fattat beslut om vilken information, utifrån ett 

informationssäkerhetsperspektiv, som ska kunna hanteras i 

plattformen. (Utgått efter beslut i styrgruppen) 

 Användare ska utbildas inom informationssäkerhetsområdet och på 

så vis förstå vilken information och informationsklasser som kan 

hanteras i plattformen.  

 Användare ska ha tillgång till guider och utbildningsmaterial för att 

kunna använda plattformen effektivt.  

 Rutiner för diarieföring, arkivering, gallring eller bevarande och 

utlämnande ska finnas.  

 Förvaltning av plattformen ska etableras.  

 Genomföra en pilot med produkten SEFOS, som är en produkt för att 

hantera informationsdelning säkrare i digitala möten och 

meddelanden.  

 Beslut togs under projekttiden att införa SEFOS  

 Plan för avveckling av Skype for Business ska tas fram.  

 Sker när Teams är infört och AD-koppling för SEFOS är klar 

Samtliga ovan listade projektmål har uppfyllts. 

I projektet har IT-avdelningens investeringsbudget belastats med 587 tkr. 

Inom delprojektet Informationssäkerhet anlitades en extern firma och denna 

kostnad utgör den största delen av kostnaden.   

Projektet avslutades formellt 2022-09-30. 

Underlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 107/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-08 

 Slutrapport Teamsprojektet” 
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Håkan Persson, IT-chef            
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§ 3 Dnr 2022/00309 

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att snarast uppdatera 
vindkraftspolicy för Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1   Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att avslå 

motionen. 

Reservation 

Jonas Larsson (SD) och Albin Gilbertsson (SD) reserverar sig till förmån för 

eget yrkande att bifalla motionen. 

Sammanfattning 

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att snarast uppdatera vindkraftspolicy för Falköpings kommun.  

Kommunens vindkraftprogram har justerats och aktualiserats under åren, 

senast skedde det i samband med framtagandet av kommunens översiktsplan 

2018. Falköpings kommuns vindkraftprogram anger inga maximala höjder 

på vindkraftverk som får uppföras, utan tar istället utgångspunkt i 

förhållanden mellan vindkraftsetableringar och andra intressen. Bedömning 

av vindkraftverkens lämplighet görs i varje enskild prövning. 

Enligt Falköpings klimatstrategi 2021-2030 ska kommunen främja 

produktion av vindkraft eftersom förnybar energi behövs för att minska 

beroendet av fossila bränslen. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att vindkraftprogrammet 

fortfarande är ett fungerande och aktuellt planeringsverktyg vid prövning av 

vindkraftsetableringar och att det i dagsläget inte finns något behov av att 

uppdatera det. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta 

ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte 

behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 111/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 

 Kommunfullmäktige § 71/2022 

 Motion från Milada Wurm (SD), 2022-06-22 
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Yrkanden 

Jonas Larsson (SD) och Albin Gilbertsson (SD) yrkar bifall till motionen.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Jonas 

Larssons (SD) yrkande att bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 4 Dnr 2022/00620 

Slutrapport utredning om framtida stöd- och bidrag till 
civilsamhället 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutrapporten.  

2  Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utifrån 

slutrapporten ta fram ett förslag på nytt regelverk för kommunens bidrag 

till civilsamhället. 

Sammanfattning 

Under hösten 2020 beviljade kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

medel ur den sociala investeringsreserven. Medlen skulle användas för en 

utredning om framtida stöd till civilsamhället. Målet med utredningen var att 

den skulle mynna ut i en ny modell för Falköpings kommuns stöd och bidrag 

till civilsamhället. Modellen skulle möjliggöra och underlätta för fler att ta 

del av- och engagera sig i civilsamhällets aktiviteter och utgå från hur 

människor lever, verkar och engagerar sig idag. 

En slutrapport är framtagen. Utredningsuppdraget har handlat om att 

utveckla en ny modell för bidrag och stöd till civilsamhället. Under 

arbetsprocessen har det blivit alltmer tydligt att en sådan modell i hög grad 

behöver vara baserad på synen och tilltron till civilsamhällets funktion och 

betydelse för samhällsutvecklingen – ett förhållande som idag generellt sett 

är bristfälligt. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet § 33/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2022-11-30.  

 Kultur- och fritidsnämnden § 74/22 

 2022-10-31 Slutrapport i utredningen av stöd och bidrag till 

civilsamhället 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommundirektör 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 5 Dnr 2022/00510 

Avsiktsförklaring gällande utveckling av Ålleberg som 
rekreationsområde och besöksmål 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring gällande 

utveckling Ålleberg med berörda aktörer angivna i 

kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-16. 

2  Beslutet om avsiktsförklaringen gäller under förutsättning att de övriga 

parterna fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning 

Under några års tid har en diskussion förts om behovet av att utveckla 

Ålleberg där fler aktörer skulle behöva vara aktiva och även bidra med både 

idéer och ekonomi kring förutsättningarna för framtidens Ålleberg. Svenska 

Segelflygförbundet har vid olika tillfällen bjudit in till samtal med 

Falköpings kommun. Vidare strävar Länsstyrelsen Västra Götaland efter att 

naturreservaten på Ålleberg blir välbesökta och uppskattade av en bred 

målgrupp. Falköpings kommun har öppnat för att diskutera frågan om 

Ållebergs utveckling och är också stiftelsedelägare i Ållebergs 

segelflygmuseum. Dessa nämnda processer tillsammans med perspektivet att 

Ålleberg är ett besöksmål för besökare med olika intressen ligger till grund 

för innehållet i avsiktsförklaringen. Under 2022 har också Ålleberg, 

tillsammans med övriga platåberg, blivit utsedd till en Unesco Global 

Geopark.  

Sammantaget får detta nu sitt uttryck i liggande förslag till konkret 

avsiktsförklaring gällande utveckling av Ålleberg som rekreationsområde 

och besöksmål. Avsiktsförklaringen är en uttalad avsikt för parternas vilja att 

med gemensamt engagemang med ett antal prioriterade samverkansområden. 

Detta dokument är inte ett juridiskt bindande avtal. Dokumentet speglar 

parternas intention med ett samarbete och målet är att i framtiden kunna 

formalisera samarbetet genom ett avtal. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 110/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-16 

 Avsiktsförklaring 

  

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 

Näringslivsavdelningen 

Klara Börjesson Ahlqvist, turistchef 
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§ 6 Dnr 2022/00528 

Ändring av reglemente för socialnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

socialnämndens reglemente. 

2  Ändringen ska gälla från och med den 15 februari 2023 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter reglementet som antogs av 

kommunfullmäktige den 29 mars 2021, § 32. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige antar ändring 

av socialnämndens reglemente. Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft, 

lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Enligt lagen ska 

näringsidkare anmäla försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till 

kommunen och kommunen utövar även viss tillsyn över lagen. Uppgiften 

behöver fördelas på en nämnd och det föreslås att socialnämnden tilldelas 

uppgiften genom ändring av reglementet då nämnden redan har ansvar för 

tillsyn, handläggning och beslut enligt alkohol- respektive tobakslagen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår även att ytterligare en paragraf, om 

protokollsjustering läggs till i nämndens reglemente då motsvarande paragraf 

införts i andra nämnders reglementen. Förslaget får inte några direkta 

ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte 

behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 112/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-17 

 Socialnämndens beslut, 2022-11-16 

 Förslag till nytt reglemente för socialnämnden, 2022-11-17 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige 
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§ 7 Dnr 2022/00458 

Ändring av reglemente för byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

byggnadsnämndens reglemente. 

2  Ändringen ska gälla från och med den 15 februari 2023 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut 

den 24 februari 2020, § 42. 

Sammanfattning 

Ett förslag till ändring av byggnadsnämndens reglemente har tagits fram av 

kommunledningsförvaltningen. Förslaget innehåller ett förtydligande av 

ansvarsfördelningen mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen 

gällande lag (1999:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning. Därutöver har en ny bestämmelse införts om 

protokollsanteckning. Förslaget har skickats på remiss till byggnadsnämnden 

som har beslutat att ställa sig bakom förslaget. Mot bakgrund av 

byggnadsnämndens ställningstagande föreslås att kommunfullmäktige antar 

ändring av byggnadsnämndens reglemente. Förslaget leder inte till några 

direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om 

finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 113/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-11 

 Byggnadsnämndens beslut, 2022-10-26 

 Slutligt förslag till reglemente, 2022-11-11 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 8 Dnr 2022/00513 

Ändring av reglemente för rådet för 
funktionshinderfrågor 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anta ändring av 

reglemente för rådet för funktionshinderfrågor. 

2  Ändringen ska gälla från och med den 15 februari 2023 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut 

den 30 januari 2017, § 6. 

Sammanfattning 

Med anledning av att tekniska nämnden avvecklats vid årsskiftet och dess 

ansvarsområden förs över till kommunstyrelsen flyttas även ansvaret för 

rådet för funktionshinderfrågor till kommunstyrelsen. Reglementet har setts 

över och reviderats utifrån dessa förutsättningar. Förutom ändringar med 

anledning av organisationsförändringen har vissa redaktionella förändringar 

gjorts. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 

reglemente för rådet för funktionshinderfrågor, att gälla från och med den 15 

februari 2023. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-11-22 

 Förslag på nytt reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 

 Nuvarande reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 9 Dnr 2022/00500 

Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet 
Avfall och Återvinning Skaraborg 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

förbundsordning för kommunalförbundet Avfall och Återvinning 

Skaraborg. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana direktionen i 

kommunalförbundet att göra en översyn av förbundsordningen i sin 

helhet. 

3  Förbundsordningen ska gälla från den 15 februari 2023 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2021, § 95. 

Sammanfattning 

Direktionen för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg har 

beslutat att föreslå medlemskommunerna att anta ändring av 

förbundsordning. Ändringarna innebär anpassningar till ytterligare 

medlemskommuner samt en justering av antalet vice ordförande och en 

justering av att Skövde kommunfullmäktige ska fastställa fast arvode till 

ordföranden. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 

antar ändringen av förbundsordningen för kommunalförbundet att gälla från 

den 15 februari 2023. Därutöver föreslår kommunledningsförvaltningen att 

direktionen ska uppmanas att göra en översyn av förbundsordningen i sin 

helhet. En bedömning har tidigare gjorts av förvaltningen att vissa 

bestämmelser i 9 kap. 6 § förbundsordningen behöver förtydligas men några 

justeringar har inte gjorts i nuvarande förslag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-11 

 Direktionen för kommunalförbundet Avfall och Återvinning 

Skaraborgs beslut, 2022-10-24 

 Förslag till ny förbundsordning, 2022-10-24 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 10 Dnr 2022/00501 

Krigsplacering av personal  

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att påbörja krigsplacering av personal med nyckelfunktioner 

inom Falköpings kommun.  

2  Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att besluta vilka 

funktioner som ska krigsplaceras. 

Sammanfattning 

Säkerhetssamordnare föreslår att personal inom Falköpings kommun med 

nyckelfunktioner ska krigsplaceras som en förberedelse om regeringen 

beslutar om höjd beredskap i Sverige.  

Krigsplacering är ett planeringsverktyg för att säkerställa personer med 

specifik kunskap inom kommunens samhällsviktiga verksamheter fortsätter 

att arbeta i kommunen och inte krigsplaceras hos en annan aktör under höjd 

beredskap. 

Personer som inte är krigsplacerade kan bli krigsplacerade hos någon annan 

aktör. Därmed finns risken att kommunens nyckelfunktioner inte finns 

tillgängliga om beredskapen höjs till högsta beredskap. Det kan också uppstå 

konflikter om personen har två anställningar och inte är krigsplacerad när 

regeringen föreskriver om allmän tjänsteplikt. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 116/2022 

 Säkerhetssamordnarens tjänsteutlåtande, 2022-11-22 

  

 

Paragrafen skickas till  
Sara Cronholm, kommunjurist  

Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare  

Maria Axelsson, HR-chef  

Pia Alhäll, kommundirektör  
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§ 11 Dnr 2022/00383 

Planering av processen Styrel för åren 2022-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att fastställa planeringsunderlaget Styrel över 

prioriterade samhällsviktiga elanvändare i kommunen i enlighet med det 

uppdaterade underlaget.  

Sammanfattning 

Säkerhetssamordnare har sammanställt listan enligt prioriteringsordningen 

från Energimyndigheten för kommunen och föreslår att kommunstyrelsen 

godkänner den. Kommunen ska inom sitt geografiska och 

verksamhetsområde identifiera samhällsviktiga verksamheter som därefter 

ska prioriteras efter klasserna enligt förordningen (2011:931).  

Bakgrund 

Beslutsunderlag 

 Säkerhetssamordnarens tjänsteutlåtande, 2022-11-22 

 Planeringsunderlag 1, uppgifter om samhällsviktiga elanvändare i 

Styrel, KS 2022/383. Handlingen är sekretessmarkerad med 

hänvisning till 18 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). Uppdaterat 2023-01-13. 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska fatta beslut i enlighet 

med det uppdaterade förslaget.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut 

respektive Adam Johanssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Adam Johanssons (M) yrkande. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare  

Pia Alhäll, kommundirektör  
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§ 12 Dnr 2022/00656 

Kommunens och kommunala bolags låneramar, 
kommunens borgensansvar gentemot kommunala 
bolag samt borgensavgifter 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 

kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid utgången 

av perioden år 2023-2025.   

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 

kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder under år 2023 med totalt 160 mnkr. 

3  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 

kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning (350 

mnkr) under år 2023. 

4  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att de 

kommunala bolagens lån får högst uppgå till, 850 mnkr för Hyresbostäder 

i Falköping AB, 38 mnkr för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg samt 12 

mnkr för Hotellfastigheter i Falköping AB för år 2023.   

5  Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Falköpings Hyresbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 850 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

6 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 38 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

7 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Hotellfastigheter i Falköping AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 12 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

8  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2023 besluta om 

att borgensavgiften ska uppgå till 0,25 procent för Falköpings 

Hyresbostäder AB, till 0,25 procent för Hotellfastigheter i Falköpings AB 

samt till 0,25 procent för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. 

Sammanfattning 

Besluten innebär förtydligande av det av kommunfullmäktige tidigare fattade 

beslutet vad gäller kommunens och de kommunala bolagens låneramar, 

kommunens borgensåtagande samt uttag av borgensavgifter. 
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Beslutsformuleringarna har anpassats i enlighet med Kommuninvests 

juridiska krav. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-12-29  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 13 Dnr 2023/00121 

Revidering av beslut om Flerårsplan för åren 2023-2025 
och budget för år 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva 

kommunfullmäktiges beslut från den 28 november 2022 §137 punkt 1, 

gällande bifall av Socialdemokraternas förslag till flerårsplan för år 2023-

2025 med budget för år 2023. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om Flerårsplan 

för år 2023-2025, daterad 2023-01-13, innehållande övergripande 

verksamhetsmål, planeringsförutsättningar samt ekonomiska ramar 

gällande drifts och investering som gäller för perioden år 2023-2025 med 

budgetför år 2023. 

3  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande 

finansiella mål för flerårsplansperioden om 2023-2025: 

-  Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och 

statsbidrag, över tid avser en tioårsperiod.  

 För perioden år 2023-2025 skall dock resultatet årligen uppgå till minst 

45 miljoner kronor. 

-  Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid utgången 

av perioden år 2023-2025.  

 Från år 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till 

summan av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.   

4  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge socialnämnden i 

uppdrag att ta fram en utredning som påvisar behovet det långsiktiga 

behovet av antal platser och LSS-boenden i kommunen. Uppdraget ska 

redovisas för kommunstyrelsen och socialnämnden under år 2023. 

5  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kultur-och 

fritidsnämnden i uppdrag att utreda behovet av och eventuella former för 

ett föreningens hus. Uppdraget ska redovisas för kultur- och 

fritidsnämnden och kommunstyrelsen under kvartal 3 år 2023. 

6  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kultur- och 

fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på ett fritidspolitiskt 

program. Uppdraget ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden och 

kommunstyrelsen under kvartal 3 år 2023. 

Deltar ej i beslutet 

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) deltar ej i beslutet. 
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Protokollsanteckning 

Johanna Svensson (S) avger följande protokollsanteckning. 

”Ovanstående yrkande utgår från den Socialdemokratiska förslaget för 

budget 2023 och flerårsplan 2023-2025 som antogs av kommunfullmäktige 

den 28 nov-22.” 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2022 att bifalla 

Socialdemokraternas budgetförslag för år 2023. För att tydliggöra 

kommunens övergripande måltexter, planeringsförutsättningar samt 

ekonomiska ramar för drift och investeringar under år 2023 inför kommande 

uppföljningsprocess har en reviderad version av flerårsplan för år 2023-2025 

arbetats fram av den styrande politiska koalitionen och Socialdemokraterna.  

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att ärendet är i enlighet 

med kommunens styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning samt 

gällande kommunallag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut från den 28 november 2022 § 137 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-01-13 

 Flerårsplan för år 2023-2025 Falköpings kommun, daterad 2023-01-

13 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) och Johanna Svensson (S) yrkar att bifalla 

förvaltningens förslag. 
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§ 14 Dnr 2022/00489 

Kommungemensamma internkontrollpunkter år 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen antar förslaget till övergripande internkontrollplan om 

de kommungemensamma kontrollpunkterna för år 2023. 

Sammanfattning 

De kommungemensamma kontrollpunkterna ska ingå i nämndernas 

internkontrollplaner. Internkontrollgruppen tar fram förslag på 

kontrollpunkter. För 2023 föreslås 2 kommunövergripande punkter, 

uppföljning av att upphandling och inköp sker från korrekt avtalsleverantör 

samt uppföljning av hur nämnderna arbetar med klimat- och 

digitaliseringsstrategierna. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-21 

 Kommunövergripande internkontrollplan 2023 
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§ 15 Dnr 2022/00465 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för år 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 

2023-2025 och budget för år 2023. 

2 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på 

en landsbygdsstrategi. Kommundirektören ska ta fram förslag på 

processplan och upplägg för arbetet, detta ska återredovisas till KSAU. 

Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2024. 

3 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på 

hur ett klimatpolitiskt råd i Falköpings kommun kan utformas. Uppdraget 

ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2023. 

4 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en 

översyn kring arbetskläder inklusive skor i den kommunala 

verksamheten. Översynen ska innefatta hur arbetskläder används i dag 

och hur ett framtida behov ser ut, detta ska även belysas ur jämställdhets- 

och ekonomiskt perspektiv. Uppdraget ska återredovisas till 

kommunstyrelsen under år 2023 samt utgöra underlag till 

budgetprocessen för 2024–2026. 

5 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett 

underlag som utreder och klargör förutsättningarna för framtida 

etableringar av vindkraft i kommunen. Underlaget ska innefatta en analys 

kring vad de senaste årens utveckling och forskning inom vindteknik har 

för påverkan på naturvärden, närboende samt andra samhälleliga värden. 

Även den miljönytta som vindkraften ger ska belysas. Uppdraget ska 

redovisas för kommunstyrelsen under år 2024 och underlaget ska ligga till 

grund för en reviderad vindkraftsplan i samband med antagande av en 

uppdaterad översiktsplan under mandatperioden. 

Protokollsanteckning 

Johanna Svensson (S) avger följande protokollsanteckning. 

”Ovanstående yrkande utgår från den Socialdemokratiska förslaget för 

budget 2023 och flerårsplan 2023-2025 som antogs av kommunfullmäktige 

den 28 nov-22.” 

Reservation 

Jonas Larsson (SD) och Albin Gilbertsson (SD) reserverar sig till förmån för 

avslag på beslutspunkt 3. 
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Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022, § 79, att fastställa den 

politiska organisationen, vilket innebär att tekniska nämnden upphör från 

och med den 1 januari 2023 och dess ansvarsområden flyttas till 

kommunstyrelsen. Detta innebär att all verksamhet och all personal, samt 

övriga rättigheter och förpliktelser för tekniska nämnden övergår till 

kommunstyrelsen. I enlighet med beslutet så har kommundirektören fått i 

uppdrag att ta fram en gemensam förvaltningsorganisation. Arbetet kommer 

under 2023 fortgå med att skapa en gemensam verksamhetsplan för åren 

2023-2025 samt budget utifrån den tjänstepersonorganisation som beslutas. 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2023–2025 utgår från 

”Flerårsplan för åren 2023–2025” som är kommunfullmäktiges beslut på hur 

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

kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven 

i kommunallagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och 

ekonomistyrning. Flerårsplanen för åren 2023–2025 uppfyller Falköpings 

kommuns definition av god ekonomisk hushållning då finansiella mål är 

uppnådda under flerårsplanens period.  

Kommunstyrelsens nettobudgetram för år 2023 är 313 500 tkr. Denna 

nettobudgetram är fördelad enligt följande. 114 700 tkr består av 

kommunövergripande verksamhet och kommunledningsförvaltningen. 

198 800 tkr är fördelade inom fastighetsavdelningen, avdelning park/gata, 

avdelning måltid, avdelning lokalvård samt VA-avdelningen och biogas. 

Kommunstyrelsens totala investeringsplan är 371 600 tkr. 

Kommunstyrelsens investeringar omfattar 5 100 tkr. Re- och löpande 

investeringar inom avdelningarna park/gata, måltid, lokalvård och fastighet 

omfattar 49 100 tkr. Mark- och exploateringsinvesteringar omfattar 64 300 

tkr. Investeringsprojekt inom avdelningarna park/gata och fastighet omfattar 

210 200 tkr. Taxefinansierade investeringsprojekt inom VA omfattar 42 900 

tkr. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 119/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-16 

 Kommunstyrelsen verksamhetsplan för 2023-2025  

Yrkanden 

Adam Johansson (M) och Johanna Svensson (S) yrkar på följande tillägg. 

”2 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på 

en landsbygdsstrategi. Kommundirektören ska ta fram förslag på 

processplan och upplägg för arbetet, detta ska återredovisas till KSAU. 

Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2024.  
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3  Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på 

hur ett klimatpolitiskt råd i Falköpings kommun kan utformas. Uppdraget 

ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2023. 

4  Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en 

översyn kring arbetskläder inklusive skor i den kommunala 

verksamheten. Översynen ska innefatta hur arbetskläder används i dag 

och hur ett framtida behov ser ut, detta ska även belysas ur jämställdhets- 

och ekonomiskt perspektiv. Uppdraget ska återredovisas till 

kommunstyrelsen under år 2023 samt utgöra underlag till 

budgetprocessen för 2024–2026. 5  

5  Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett 

underlag som utreder och klargör förutsättningarna för framtida 

etableringar av vindkraft i kommunen. Underlaget ska innefatta en analys 

kring vad de senaste årens utveckling och forskning inom vindteknik har 

för påverkan på naturvärden, närboende samt andra samhälleliga värden. 

Även den miljönytta som vindkraften ger ska belysas. Uppdraget ska 

redovisas för kommunstyrelsen under år 2024 och underlaget ska ligga till 

grund för en reviderad vindkraftsplan i samband med antagande av en 

uppdaterad översiktsplan under mandatperioden.” 

Albin Gilbertsson (SD) yrkar bifall på beslutspunkterna 1, 2, 4 och 5 samt 

avslag på Adam Johanssons (M) och Johanna Svenssons (S) yrkande för 

beslutspunkt 3. 

Ingvor Bergman (S) yrkar bifall till Adam Johanssons (M) och Johanna 

Svenssons (S) tilläggsyrkanden. 

Beslutsgång 

Ordförande ställler proposition på arbetsutskottets förslag och finnner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottet. 

Ordförande ställer sedan proposition på Adam Johanssons (M) och Johanna 

Svenssons (S) tilläggsyrkanden ett efter ett respektive Albin Gilbertssons 

(SD) yrkande om avslag på beslutspunkt 3 och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Adam Johanssons (M) och Johanna Svenssons (S) 

tilläggsyrkanden. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 

Dina Ebbeson, bitr förvaltningschef 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Christoffer Eriksson, bitr ekonomichef 

Susanne Beijbom, ekonom 

Tina Gustavsson, förvaltningsekonom            
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§ 16 Dnr 2022/00475 

Ansökan om utbetalning till Hornborga-Sätuna Vatten 
och Avlopp Samfällighetsförening gällande bidrag för 
anslutning av tre nya fastigheter till det kommunala 
avloppssystemet 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lämna bidrag på 26 010 kronor till 

Hornborga-Sätuna Vatten och Avlopp Samfällighetsförening för 

anslutning av ytterligare tre (3) fastigheter till det kommunala 

avloppssystemet. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att bidraget ska finansieras inom 

kommunstyrelsens budget för bidragsgivning. 

Sammanfattning 

Hornborga-Sätuna Vatten och Avlopp Samfällighetsförening har anslutit tre 

nya fastigheter till det kommunala avloppssystemet och har därmed ansökt 

om utbetalning av bidrag till föreningar som bygger avloppsledningar för 

anslutning till det kommunala avloppssystemet. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar bidrag 

till Hornborga-Sätuna Vatten och Avlopp Samfällighetsförening om 5000 

kr/hushåll och 30 kr/meter avloppsledning som föreningen har grävt ner.  

Bidraget finansieras inom kommunstyrelsens budget för bidragsgivning. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 120/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2022-11-01 

 Ansökan om utbetalning och redovisning från föreningen 2022-10-10 

  

 

Paragrafen skickas till  
Eva Dahlgren, ordförande i Hornborga-Sätuna Vatten och Avlopp 

Samfällighetsförening 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Amina Johansson, utvecklingsledare miljö/klimat 
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§ 17 Dnr 2019/00073500 

Frånträdande av avtal med Fastighets AB Mösseberg 
om nyttjanderätt till kommunalägda järnvägsspår 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att med omedelbar verkan frånträda avtalet 

med Fastighets AB Mösseberg benämnt ”överenskommelse – om 

nyttjanderätt till kommunalägda järnvägsspår” som ingicks mellan 

parterna den 27 juni 2019. 

Sammanfattning 

Fastighets AB Mösseberg uppförde 2018 en lagerterminal på fastigheterna 

Dotorp 6:28 och Friggeråker 25:8. Den spåranslutna terminalen har ett 

relativt kort hanteringsspår inom fastighetsgränsen. Detta innebar behov av 

uppställning av vagnar på annan plats. Ett avtal rörande nyttjanderätt till 

kommunalägda industrispår togs fram. Enligt punkt 6 i avtalet har 

Falköpings kommun rätt att frånträda detta avtal vid försäljning av 

lagerterminalen. Detta skedde i mars 2022. Förvaltningens bedömning är 

därför att detta avtal ska frånträdas. Dialog har förts med Fastighets AB 

Mösseberg. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 121/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-11 

 Överenskommelse om nyttjanderätt till kommunalägda järnvägsspår 

  

 

Paragrafen skickas till  
Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur 

Tomas Berg, infrastrukturförvaltare 

Tomas Thiel, VD Falköpings hyresbostäder 

Helena Sonesson, ekonomichef Falköpings hyresbostäder 
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§ 18 Dnr 2022/00503 

Upphävande av kompetensförsörjningsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kompetensförsörjningsplan 2021-

2022, antagen den 17 mars 2021, § 42. 

2  Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag att ta fram ett årshjul 

för det systematiska arbetet med kompetensförsörjning. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kompetensförsörjningsplan 2021-

2022, antagen den 17 mars 2021, § 42. 

Utvecklingen av flerårsplanen och årsredovisningen har inneburit att 

området kompetensförsörjning och dess olika delar blir belyst såväl 

kommunövergripande som på förvaltningsnivå årligen i dessa dokument och 

behovet av en specifik kompetensförsörjningsplan har därmed försvunnit. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 122/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen  

 Kompetensförsörjningsplan 2021-2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Maria Axelsson, HR-chef 
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§ 19 Dnr 2022/00404 

Beslut om personalförmånen friskvårdsbidrag och 
friskvårdstimme 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att från och med 1 januari 2023 införa 

personalförmånen friskvårdstimme tillsvidare. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att höja beloppet gällande friskvårdsbidrag, 

från 1200 kronor till 1500 kronor från och med 1 januari 2023. 

3  Finansiering av personalförmånerna sker utifrån posten 

personalstrategiska medel. 

Sammanfattning 

Möjlighet till friskvård och att ta hand om sin hälsa är en värdefull signal 

från arbetsgivaren. Det är en viktig friskfaktor att erbjuda detta som förmån. 

Friskvårdsbidrag är en förmån som arbetsgivare kan erbjuda sina 

medarbetare. Medarbetare får använda friskvårdsbidraget till enklare 

aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande 

eller motverkar ömhet och stelhet. Bidraget kan också användas till 

kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning. 

Friskvårdstimmen har upplevts positivt bland de som kan nyttja just denna 

förmån. Arbetsgivaren behöver möta medarbetares olika behov beroende på 

exempelvis ålder och livssituation. 

Medarbetaren kan välja att antingen nyttja friskvårdsbidrag eller 

friskvårdstimme. Friskvårdstimme, om så verksamheten tillåter, ger 

medarbetaren rätt till en friskvårdstimma per vecka inom ordinarie arbetstid 

om medarbetaren inte väljer att använda sitt friskvårdsbidrag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 123/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-12 

 Kommunstyrelsen § 3/2021 

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör  

Maria Axelsson, HR-chef 
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§ 20 Dnr 2022/00277 

Beslut om att avveckla arbetsbytarbanken  

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att avveckla arbetsbytarbanken från och med 

den 1 februari 2023. Tillhörande riktlinjer för arbetsbytarbanken upphävs 

i samband med detta. 

Sammanfattning 

Syftet med arbetsbytarbanken, ”att ge möjlighet att med bibehållen 

anställningstrygghet börja arbeta inom ett helt annat yrkesområde än vad 

medarbetaren arbetar med idag, eller att fortsätta arbeta med den typ av 

arbetsuppgifter man har i dag men på en annan arbetsplats”, har i väldigt 

liten grad kunnat uppfyllas under de tio år arbetsbytarbanken funnits.  

De få byten som gjorts över förvaltningsgränserna hade likaväl kunnat 

tillsättas med ett ordinarie rekryteringsförfarande genom intern och/eller 

extern annonsering. Det är till största delen inom socialförvaltningen som 

byten till annan arbetsplats med samma arbetsuppgifter skett inom 

förvaltningen och dessa byten hade istället kunnat hanteras enligt ordinarie 

principer för förflyttning av personal. 

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunstyrelsen beslutar att avveckla arbetsbytarbanken från och med 

den 1 februari 2023. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 124/2022  

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-02 

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör  

Förvaltningschefer 

Maria Axelsson, HR-chef 
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§ 21 Dnr 2023/00248 

Utredning av beslut om en högstadieskola i Falköpings 
tätort 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 

kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden att utreda 

kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2017, § 33, punkten ett gällande 

att ”en högstadieskola ska byggas i Falköpings centralort” enligt följande.  

Utredningen ska endast beröra punkten om att bygga en högstadieskola i 

centralorten. Beslutet om att det ska finnas tre högstadieenheter placerade 

i Floby, Stenstorp och centralorten ska kvarstå. Inriktningen på 

utredningen ska vara att ta fram ett kvalitativt jämförbart alternativ till 

Platåskolan utifrån den utdragna tidsprocess som arbetet med detaljplanen 

medfört.  

2 Uppdraget ska vara återrapporterat till kommunfullmäktige senast den 29 

maj 2023.  

Reservation 

Jonas Larsson (SD) och Albin Gilbertsson (SD) reserverar sig till förmån för 

eget yrkande. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017, § 33, att anta förslag till 

ny skolorganisation. En del av skolorganisationen bestod i att bygga en 

högstadieskola i Falköpings kommuns centralort. Syftet med att ändra 

skolorganisationen var att bättre kunna leva upp till målsättningen om en 

likvärdig skola. Kommunfullmäktiges beslut grundade sig i ett 

genomlysningsarbete som genomförts av PwC gällande Falköpings 

kommuns grundskole- och förskoleorganisation. Genomlysningen pekade på 

att det fanns stora behov av att förbättra kunskapsresultaten i skolorna, 

svårigheter att finna behöriga och legitimerade lärare samt att det kollegiala 

lärandet behövde öka. Genomlysningen pekade på att flera enheter inom 

dåvarande skolorganisationen var relativt små och att större skolenheter ökar 

möjligheterna till integration av nya elever och att resurser lättare kan 

frigöras för att stärka de sociala sammanhangen. 

En detaljplan togs fram för att möjliggöra att en högstadieskola, Platåskolan, 

skulle byggas i det gamla kalkbrottet i Falköping och detaljplanen antogs för 

del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. av kommunfullmäktige den 28 juni 

2019. Detaljplanen upphävdes dock efter beslut i mark- och 

miljööverdomstolen den 29 april 2021.  
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Den ursprungliga tidsplanen var att Platåskolan skulle stå färdig för 

inflyttning vårterminen 2021. Processen har dock dragit ut på tiden, dels på 

grund av upphävandet av detaljplanen och dels på grund av nya prövningar i 

mark- och miljööverdomstolen kring den artskyddsdispens som länsstyrelsen 

beviljade kommunen den 17 februari 2022. Mark- och miljööverdomstolen 

beslutade den 16 december 2022 att undanröja Länsstyrelsen i Västra 

Götalands beslut och återförvisa målet till länsstyrelsen för fortsatt 

handläggning. Det innebär att tidsprocessen har förskjutits flera år och det 

finns risk för att tidsplanen ytterligare fördröjs så att en högstadieskola i 

kalkbrottet kan stå färdig först under år 2028 förutsatt att detaljplan, 

dispenser och bygglov vinner laga kraft.   

Förskjutningen i tidsplan har medfört stora konsekvenser för barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet. Verksamheten bedrivs i trånga befintliga 

och temporära lokaler. Trångboddheten påverkar arbetsmiljön för både 

elever och personal. För elevernas del påverkas både tryggheten men även 

lärandet. Det går exempelvis inte att dela upp klasser i mindre grupper fast 

det i vissa fall skulle behövas. För personalens del innebär det svårigheter 

med att få till ett gott kollegialt lärande när det exempelvis fortfarande 

förekommer enparallelliga skolor. Personalen har även upplevt en ovisshet 

inför framtiden och förvaltningen har sett att personal har sökt sig till andra 

arbetsgivare.  

De risker med barn- och utbildningsnämndens verksamhet som 

identifierades vi genomlysningen inför beslutet om ny skolorganisation  

finns fortfarande i högsta grad kvar. Verksamheten har behövt hantera de 

ökade elevkullarna som förutsågs när fullmäktige fattade beslutet om 

förändring av skolorganisationen i mars 2017. Beslutet om ny 

skolorganisation har inte kunnat verkställas och det beror på att det krävs att 

Platåskolan byggs för att övriga delar av skolorganisationsbeslutet ska kunna 

genomföras. Genom att bygga Platåskolan frigörs ytor för att kunna bygga 

om och anpassa andra delar av skolorganisationen. Problemen är framförallt 

störst i centralorten men får även konsekvenser för flera ytterområden så 

som Gudhem, Vartofta och Kinnarp.  

Barn- och utbildningsförvaltningen uppger att läget är akut och att behovet 

av fler och ändamålsenliga lokaler under flera år har påverkat verksamheten. 

Om en ny skola inte kommer på plats snarast så riskerar måluppfyllelsen att 

påverkas, många elever kommer att gå i trånga och temporära lokaler och det 

finns stor risk för att personal lämnar för andra arbetsgivare. Det kommer 

även att bli än ökade kostnader för att anskaffa och anpassa temporära 

lokaler fram till dess att Platåskolan är klar. Det är kostnader som inte 

kommer till nytta vid en framtida skolorganisation.  

Mot bakgrund av de allvarliga konsekvenser för barn- och 

utbildningsnämnden som fördröjningen av tidsplanen för Platåskolan har 

medfört föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommunfullmäktiges 
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beslut från den 27 mars 2017, § 33 utreds. Det är inte hela beslutet om 

skolorganisation som behöver utredas utan enbart byggnation av en 

högstadieskola, Platåskolan, och detta för att skolan är en nyckelfaktor för att 

kunna verkställa resterande del av den beslutande skolorganisationen. 

Inriktningen på utredningen ska därför vara att hitta ett kvalitativt jämförbart 

alternativ till att bygga en högstadieskola i centralorten. Förslaget innebär 

inte att ambitionen och syftet med kommunfullmäktiges beslut ska förändras. 

Ambitionen om att öka likvärdigheten i skolan, förbättra skolresultaten och 

möjligheten till kollegialt lärande ska fortfarande vara en utgångspunkt för 

utredningen. Uppdraget ska vara återrapporterat till kommunfullmäktige 

senast den 29 maj 2023. 

Finansiering 

Finansieringen av utredningen bedöms kunna hanteras inom barn- och 

utbildningsnämndens och kommunstyrelsens ordinarie budgetramar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut, 2022-12-15 

Yrkanden 

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) yrkar följande. 

”Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

utredningen revideras så att det ska finnas fyra högstadieenheter i Falköpings 

kommun och att högstadiet i Kinnarp bevaras. Placeringen av 

högstadieenheterna ska vara Floby, Stenstorp, Kinnarp och centralorten. I 

övrigt tillstyrks en utredning som ser över förutsättningarna för en alternativ 

placering av den nya högstadieenheten i centralorten.” 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget beslutspunkt 1 

respektive Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larssons (SD) yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 22 Dnr 2023/00008 

Avveckling av beredning för hållbar samhällsplanering 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att avsluta beredningen för hållbar 

samhällsplanering och att upphäva instruktionen som antogs den 18 mars 

2020, § 71. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2020, § 71, att inrätta en beredning 

för hållbar samhällsplanering. Bakgrunden var ett identifierat behov av en 

tydligare och bredare politisk förankring i långsiktiga, strategisk frågor 

gällande utveckling av översiktlig fysisk planering. Utifrån den politiska 

organisationsförändringen och arbetsutskottets bredare uppdrag fyller inte 

längre beredningen för hållbar samhällsplanering någon funktion. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att beredningen för hållbar 

samhällsplanering avslutas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-01-04 

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 

Dina Ebbeson, bitr. förvaltningschef 

Anna-Karin Linder, administratör 
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§ 23 Dnr 2023/00250 

Inrättande av beredningen för framtidens äldreomsorg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunfullmäktige inrättar en beredning för framtidens äldreomsorg i 

Falköpings kommun. 

2 Ledamöter och ersättare nomineras direkt på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 30 januari 2023. 

3 Beredningens uppdrag är att utreda och lämna förslag på en 

ändamålsenlig framtida äldreomsorg i Falköpings kommun. 

4 Beredningen ska anlita en extern aktör för att genomföra en utredning och 

genomlysning av äldreomsorgen. Utredningen ska innefatta en 

beskrivning av den nuvarande organisationen, en analys av 

organisationens styrkor och utmaningar samt förslag till nya sätt att 

organisera och bedriva verksamheten på ett effektivt sätt som ger hög 

kvalité för brukarna. 

5 Beredning ska anlita en extern aktör för att genomlysa styrmodellen för 

hemtjänsten och lämna förslag på en förnyad styrmodell med 

utgångspunkt i tillitsbaserad styrning och ledning. Uppdraget ska vara 

slutfört för att socialnämnden ska kunna ta beslut om en förnyad 

styrmodell till 1 oktober 2023. 

6 Årsarvodet för ordförande fastställs till 15% av gällande årsarvode för 

kommunstyrelsens ordförande och för vice ordförande till 7% av 

årsarvode för kommunstyrelsens ordförande. 

7 Kommunfullmäktige antar upprättat förslag på reglemente för 

beredningen, att gälla från och med 15 februari 2023. 

Reservation 

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverade sig till förmån 

för Albin Gilbertssons (SD) yrkanden.  

Bakgrund 

Äldreomsorgen i Falköpings kommun håller en hög kvalité och den ska 

fortsättningsvis vila på kombinationen av individens behov och 

lagstiftningens krav. Äldreomsorgen finns till för att stödja seniorerna i vår 

kommun när de behöver det som mest och när den egna kraften inte räcker 

till.  

De närmsta åren står äldreomsorgen inför flera stora utmaningar – att 

andelen äldre kommer att öka samtidigt som det blir svårare att hitta 

medarbetare med rätt kompetens, för att nämna två av dem. För att klara 

 A
J,

 J
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

64
97

28
77

4




 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36 (59) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-18 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

äldreomsorgsuppdraget även in i framtiden behövs ett medvetet 

utvecklingsarbete.  

För att säkerställa att Falköpings kommun har en äldreomsorg för framtiden 

behöver organisationen och verksamheten ses över. Förslaget är att detta 

sker genom att tillsätta en fullmäktigeberedning med alla partier vilket 

medför att en bred representation säkerställs. Ambitionen är att utfallet av 

beredningens arbete kan bli ett beslut som håller under lång tid framöver, 

vilket är viktigt för att kunna skapa planerbara förutsättningar för 

verksamheten.  

Uppdraget 

Beredningens uppdrag innebär att utreda och lämna förslag på en 

ändamålsenlig framtida äldreomsorg i Falköpings kommun där hänsyn tas 

till omvärldsförändringar, förändrade krav och utmaningar som kommunen 

står inför.  

Beredningen ska utreda hur den framtida organiseringen av och inriktningen 

för kommunens äldreomsorg ska se ut. Som grund för beredningens arbete 

ska en extern aktör anlitas för att genomföra en utredning och genomlysning 

av äldreomsorgen. Utredningen ska innefatta en beskrivning av den 

nuvarande organisationen, en analys av organisationens styrkor och 

utmaningar samt förslag till nya sätt att organisera och bedriva verksamheten 

på ett effektivt sätt som ger hög kvalité för brukarna. Exempelvis ska 

utredningen belysa styrmodeller, grundbemanning, vårdtyngd, organisering 

av befintliga och framtida särskilda boenden, nya boendeformer samt 

nuvarande och framtida yrkesroller. 

Vidare ska beredningens arbete ske i nära samverkan med både brukare, 

anhöriga, medarbetare, chefer, fackliga organisationer och 

pensionärsorganisationer. 

Beredningens förslag kan därefter ligga till grund för ett beslut om en ny 

organisering av äldreomsorgen som är robust och hållbar inför framtiden.  

Målsättning 

Målsättningen med beredningens arbete är att den framtida äldreomsorgen 

ska ge goda förutsättningar för: 

• Ökad kvalitet och nöjdhet. 

• Förbättrad kompetensförsörjning och minskad personalomsättning. 

• Att se över och använda medarbetares kompetens rätt samt identifiera nya 

yrkesroller. 

• Förbättrad och utökad användning av ny teknik.  
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Sammansättning 

För att möjliggöra en bred representation och en god förankring föreslås att 

samtliga partier representerade i kommunfullmäktige ges plats i 

beredningen, genom en ordinarie och ersättare. Beredningen ska enligt 

reglementet bestå av åtta ordinarie och åtta ersättare.  

Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i beredningen. 

Ordföranden representeras av den styrande koalitionen och vice ordföranden 

representeras av oppositionen. Årsarvodet för ordföranden ska fastställas till 

15% av gällande årsarvode för kommunstyrelsens ordförande och för vice 

ordförande till 7% av gällande årsarvode för kommunstyrelsens ordförande. 

Sammanträdesarvode för presidiet utbetalas inte. 

Tidplan 

Utredningen pågår fram till årsskiftet år 2023/2024, därefter följer politisk 

beredning och förslaget skickas sedan på remiss under hösten 2024. Beslut 

tas senast under våren 2025. 

Finansiering 

Till beredningens förfogande avsätts en budget. Under år 2023 tas 

kostnaderna inom fullmäktiges budget. Beredningen ges tjänstepersonsstöd 

genom kommunstyrelsens och socialnämndens förvaltning. 

Beslutsunderlag 

Ordförandeförslag   

Förslag till reglemente 

Yrkanden 

Albin Gilbertsson (SD) yrkar på att meningen under rubriken 

”Sammansättning” i ordförandeförslaget, ”Ordföranden representeras av den 

styrande koalitionen och vice ordföranden representeras av oppositionen.” 

stryks. 

Albin Gilbertsson (SD) yrkar att årsarvodena för ordförande sänks till 5 % 

och vice ordförande till 2 %. 

Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till Albin Gilbertssons (SD) yrkanden. 

Johanna Svensson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och beslutspunkterna 

1-5 och 7 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa. 

Ordförande ställer sedan proposition på ordförandeförslaget beslutspunkt 6 

respektive Albin Gilbertssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med ordförandeförslaget. 
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Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget respektive Albin 

Gilbertssons (SD) yrkande om att stryka meningen ”Ordföranden 

representeras av den styrande koalitionen och vice ordföranden representeras 

av oppositionen.” och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

ordförandeförslaget. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 24 Dnr 2023/00249 

Val av adjungerade representanter till 
kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet  

Kommunstyrelsens beslut 

1  Till adjungerade ledamot i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

för tiden från och med den 19 januari 2023 intill det nyvalda 

kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs 

 1  Mats Svanteman (MP) 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att välja Mats Svanteman (MP) till adjungerad 

ledamot.     

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Mats Svanteman (MP) 

Anna-Karin Linder, administratör 

Löneenheten            
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§ 25 Dnr 2022/00554 

Val av ombud vid Falbygdens Bredbands AB:s 
bolagsstämmor 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen väljer Adam Johansson (M) till ombud vid Falbygdens 

Bredband AB:s bolagsstämmor under år 2023. 

2  Kommunstyrelsen väljer Johanna Svensson (S) till ombudsersättare vid 

Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor under år 2023. 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att välja Adam Johansson (M) till ombud och 

Johanna Svensson (S) till ombudsersättare.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Falbygdens Bredband AB 

Adam Johansson (M) 

Johanna Svensson (S) 

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 26 Dnr 2022/00551 

Val av ägarrepresentant till ägarsamråd för 
samordningsförbundet Skaraborg 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen väljer Karola Svensson (C) till ägarrepresentant i 

Samordningsförbundet Skaraborg från och med den 19 januari 2023 till 

och med den 31 december 2023.  

2  Kommunfullmäktige väljer Johanna Svensson (S) till ersättare för 

ägarrepresentanten i Samordningsförbundet Skaraborg från och med den 

19 januari 2023 till och med den 31 december 2023.   

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att välja Karola Svensson (C) till 

ägarrepresentant och Johanna Svensson (S) till ersättare för 

ägarrepresentanten.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Samordningsförbundet Skaraborg  

Karola Svensson (C) 

Johanna Svensson (S) 

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 27 Dnr 2022/00557 

Val av ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s 
bolagsstämmor 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen väljer Adam Johansson (M) till ombud vid Falköpings 

Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor under år 2023.  

2  Kommunstyrelsen väljer Johanna Svensson (S) till ombudsersättare vid 

Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor under år 2023. 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att välja Adam Johansson (M) till ombud och 

Johanna Svensson (S) till ombudsersättare. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Falköpings Hyresbostäder AB 

Adam Johansson (M) 

Johanna Svensson (S) 

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 28 Dnr 2022/00562 

Val av ombud vid Hotellfastigheter i Falköping AB:s 
bolagsstämmor 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen väljer Anders Winlöf (M) till ombud vid 

Hotellfastigheter i Falköping AB:s bolagsstämmor under år 2023.  

2  Kommunstyrelsen väljer Henrik Brolin (S) till ombudsersättare vid 

Hotellfastigheter i Falköping AB:s bolagsstämmor under år 2023. 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att välja Anders Winlöf (M) till ombud och 

Henrik Brolin (S) till ombudsersättare.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Hotellfastigheter i Falköping AB 

Anders Winlöf (M) 

Henrik Brolin (S) 

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 29 Dnr 2022/00563 

Val av ombud vid Inera AB:s ägarråd och 
bolagsstämmor för år 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen väljer Adam Johansson (M) till ombud vid Inera AB:s 

ägarråd och bolagsstämmor under år 2023.  

2  Kommunstyrelsen väljer Johanna Svensson (S) till ombudsersättare vid 

Inera AB:s ägarråd och bolagsstämmor under år 2023 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att välja Adam Johansson (M) till ombud och 

Johanna Svensson (S) till ombudsersättare.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Inera AB 

Adam Johansson (M) 

Johanna Svensson (S) 

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 30 Dnr 2022/00564 

Val av ombud vid den ekonomiska föreningen 
Kommuninvests föreningsstämmor 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen väljer Adam Johansson (M) till ombud vid den 

ekonomiska föreningen Kommuninvests föreningsstämmor under år 

2023.  

2  Kommunstyrelsen väljer Johanna Svensson (S) till ombudsersättare vid 

den ekonomiska föreningen Kommuninvests föreningsstämmor under år 

2023.  

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att välja Adam Johansson (M) till ombud och 

Johanna Svensson (S) till ombudsersättare.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommuninvest 

Adam Johansson (M) 

Johanna Svensson (S) 

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 31 Dnr 2023/00293 

Val av ombud till föreningsstämmor med den 
ekonomiska föreningen Ätrans Vattenråd 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Till ombud vid föreningsstämmor med den ekonomiska föreningen 

Ätrans Vattenråd under åren 2023–2026 väljs Karola Svensson (C). 

2 Till ombudsersättare vid föreningsstämmor med den ekonomiska 

föreningen Ätrans Vattenråd under åren 2023–2026 väljs Johanna 

Svensson (S). 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att välja Karola Svensson (C) till ombud och 

Johanna Svensson (S) till ombudsersättare.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Ätrans Vattenråd 

Karola Svensson (C) 

Johanna Svensson (S) 

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 32 Dnr 2023/00295 

Val av representanter till rådet för 
funktionshinderfrågor 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Till ledamot och ordförande i rådet för funktionshinderfrågor för tiden 

från och med den 19 januari 2023 till och med den 31 december 2026 

väljs Karola Svensson (C). 

2  Till ersättare i rådet för funktionshinderfrågor för tiden från och  

med den 19 januari 2023 till och med den 31 december 2026 väljs  

Johanna Svensson (S).  

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att välja Karola Svensson (C) till ledamot och 

ordförande samt välja Johanna Svensson (S) till ersättare.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Rådet för funktionshinderfrågor 

Karola Svensson (C) 

Johanna Svensson (S) 

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 33 Dnr 2023/00298 

Val av representanter till kommunala pensionärsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen väljer Karola Svensson (C) till ledamot i kommunala 

pensionärsrådet för tiden från och med den 19 januari 2023 till och med 

den 31 december 2026.  

2 Kommunstyrelsen väljer Johanna Svensson (S) till ersättare i kommunala 

pensionärsrådet för tiden från och med den 19 januari 2023 till och med 

den 31 december 2026.   

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att välja Karola Svensson (C) till ledamot och 

välja Johanna Svensson (S) till ersättare.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunala pensionärsrådet 

Karola Svensson (C) 

Johanna Svensson (S) 

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 34 Dnr 2023/00297 

Nomineringar till styrelsen för klimatkommunerna 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att nominera Karola Svensson (C) till 

styrelsen för klimatkommunerna. 

Nominering 

Karola Svensson, Centerpartiet, är kommunalråd i Falköpings kommun och 

har varit med i kommunfullmäktige sedan 2006. Hon brinner för 

landsbygdsutveckling, företagande och en hållbar relation mellan stad och 

land. 

Klimatfrågan prioriteras högt i Falköping där målet är att bli fossilfri 

2030. Karola har en aktiv roll i att säkerställa genomförandet av den 

klimatstrategi som ser till att kommunen tar sitt ansvar i 

klimatomställningen. 

Karola är ordförande i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet som 

ska säkerställa att klimatomställningen på lång sikt gynnar alla invånares 

välmående. Hon för med sig ett perspektiv på klimaträttvisa där trygghet och 

respekt för barns och ungas uppväxtvillkor står i centrum, småföretagande 

gynnas, levande landsbygd är en förutsättning och ingen lämnas utanför. 

Falköping drivs av en bred koalition med sex samarbetspartier. Som 

kommunstyrelsens vice ordförande är Karola van vid att lyfta fram det som 

förenar snarare än skiljer, med fokus på gemensamma framtidsvisioner och 

handlingskraft för hela mänsklighetens bästa. 

Genom att lyfta in de små och mellanstora kommunernas perspektiv 

blir Karola ett starkt och värdefullt tillskott till klimatkommunernas styrelse. 

Yrkanden 

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

  

 

Paragrafen skickas till  
Klimatkommunerna            
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§ 35 Dnr 2023/00312 

Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

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

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

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, 

ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kommunstyrelsens 

delegationsbestämmelser. 

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 

samma rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Kommun-

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

som helst återkalla delegationen. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens delegations-

bestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande 

sammanträde. Anmälda delegationsbeslut presenteras för kommunstyrelsen i 

form av nedanstående förteckning. 

Anmälda delegationsbeslut 

Dokumentid Beslut Handläggare 

91061 Avtal med Matlagerskan om 

konsulttjänster för att stötta i projektet 

Lokal Matkultur Falbygden 

Pia Alhäll 

91062 Avtal med Lokalproducerat i Väst om 

konsulttjänster för att stötta i projektet 

Lokal Matkultur Falbygden 

Pia Alhäll 

91358 Upphandling av drift av Mössebergs 

camping - tilldelningsbeslut 

Pia Alhäll 

91424 Avtal med Nordic Wellness Falköping 

om samarbete för att minska 

användning av dopningspreparat på 

träningsanläggningar 

Edvin Ekholm 

91425 Avtal med Actic Falköping Odenbadet 

om samarbete för att minska 

Edvin Ekholm 
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användning av dopningspreparat på 

träningsanläggningar 

91426 Avtal med Falköpings kommungym 

om samarbete för att minska 

användning av dopningspreparat på 

träningsanläggningar 

Edvin Ekholm 

91427 Avtal med Falköpings 

Tyngdlyftningsklubb om samarbete för 

att minska användning av 

dopningspreparat på 

träningsanläggningar 

Edvin Ekholm 

91428 Avtal med FAIK 

Friidrott/Tyngdlyftning om samarbete 

för att minska användning av 

dopningspreparat på 

träningsanläggningar 

Edvin Ekholm 

91429 Avtal med Seam -Gym och 

Yogacenter om samarbete för att 

minska användning av 

dopningspreparat på 

träningsanläggningar 

Edvin Ekholm 

91431 Avtal med Träningskompaniet 

Falköping om samarbete för att minska 

användning av dopningspreparat på 

träningsanläggningar 

Edvin Ekholm 

91432 Avtal med PULS träningscenter om 

samarbete för att minska användning 

av dopningspreparat på 

träningsanläggningar 

Edvin Ekholm 

91450 Ordförandebeslut gällande Falköpings 

kommuns pris för hållbar utveckling 

till näringslivet år 2022 

Adam 

Johansson 

91456 Förlängning av avtal gällande 

konsultuppdrag om strategiska 

utvecklingsfrågor med fokus på 

biogasutvecklingen 

Pia Alhäll 

91473 Avtal med Svea Solar Utility 

Development AB om projektering 

gällande solenergi samt bilaga 1 och 2 

Adam 

Johansson 

91479 Avtal om jordbruksarrende på del av 

fastigheten Väsmestorp 2:50 

Lolita Dikanda 

91599 Avtalsoffert med Credit Safe avseende 

kreditupplysning 

Catrine Berger 
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91601 Avtal med Biltema Pia Alhäll 

91604 Uppsägning av benefik nyttjanderätt 

på del av fastigheten Gamla stan 2:26 

KS 2020/25 

Lolita Dikanda 

91610 Uppsägning av jordbruksarrende 

gällande del av fastigheten Tåstorp 7:7 

Lolita Dikanda 

91611 Avtal om benefik nyttjanderätt på del 

av fastigheten Tåstorp 7:7 

Lolita Dikanda 

91616 Direktupphandlat ramavtal för 

Skyfallskartering i Falköpings 

kommun 

Edvin Ekholm 

91625 Avtal med Creditsafe i Sverige AB om 

tjänsten företagsupplysningar 

Magnus 

Fleischer 

91638 Adressättning för fastigheten Jungfrun 

3 

Mikael Carp 

91648 Direktupphandlat avtal med Limepark 

AB avseende Kommunikation & 

Media delområde webbutveckling 

Pia Alhäll 

91654 Korrigering gällande priser i avtal med 

Lokalproducerat i Väst om 

konsulttjänst för att stötta i projektet 

"Lokal Matkultur Falbygden" 

Pia Alhäll 

91657 Korrigering gällande priser i avtal med 

Matlagerskan om konsulttjänster för 

att stötta i projektet Lokal Matkultur 

Falbygden 

Pia Alhäll 

91664 Personuppgiftsbiträdesavtal med 

Miljödata AB 

Maria Axelsson 

91687 Ansökan om lokal naturvårdsatsning - 

Lona gällande projektet Skydda och 

utveckla Store mosse på Mösseberg 

Dag Fredriksson 

91690 Ansökan om lokala 

naturvårdssatsningar Lona gällande 

projektet utöka naturreservatet Gröna 

mad samt utveckla tillgängligheten 

Dag Fredriksson 

91693 Ansökan om lokala 

naturvårdssatsningar Lona gällande 

projektet Dammen som 

kulturhistoriskt och ekologiskt 

besöksmål - Ryttarens mosse 

Dag Fredriksson 
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91697 Ansökan om lokala 

naturvårdssatsningar Lona gällande 

projektet klimat och 

mångfaldsvåtmark i Börstig Skara stift 

Dag Fredriksson 

91704 Ansökan till Länsstyrelsen gällande 

Lona-projekt om våtmarker i 

Wrågården 

Dag Fredriksson 

91713 Avtal med Aktiv Handel avseende 

julgåva år 2022 

Pia Alhäll 

91720 Avtal med Ekman och Winroth 

gällande samarbete kring rörlig media 

Pia Alhäll 

91721 Avtal med Z-reklam Falköping AB 

avseende profilprodukter 

Pia Alhäll 

91722 Avtal med Z-reklam Falköping AB 

avseende tryckeritjänster 

Pia Alhäll 

91723 Avtal med Z-reklam Falköping AB 

avseende skyltar och dekor 

Pia Alhäll 

91724 Avtal med Swedbank avseende 

löneförmedlingstjänst 

Pia Alhäll 

91788 Avtal med kommunerna i östra 

Skaraborg (Ö9) om samverkan 

gällande drift och förvaltning av 

gemensamt ekonomisystem 

Pia Alhäll 

91804 Avtal om lägenhetsarrende på del av 

fastigheten Torrevalla 1:1 

Lolita Dikanda 

91826 Adressättning för fastigheten Asstorp 

7:3 

Mikael Carp 

91828 Adressättning för fastigheten 

Hornborga 13:7 

Mikael Carp 

91834 Avtal om lägenhetsarrende på del av 

fastigheten Väsmestorp 2:50 

Lolita Dikanda 

91836 Adressättning för fastigheten Bredene 

12:2 

Mikael Carp 

91850 Ansökan om förskott av nationella 

projektmedel gällande projektet 

Hållbar platsutveckling Hornborgasjön 

Falköpings kommun 

Pia Alhäll 
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91894 Yttrande från Falköpings kommun 

gällande vattenverksamhet på 

fastigheten Ingefredsgården 23:1 

Dag Fredriksson 

91901 Avtal med Twodays AB om tillägg 

gällande prenumeration av 

konsulttjänst för år 2023 

Linda Karelid 

91925 Adressättning för fastigheten Sätuna 

18:1 

Mikael Carp 

91936 Yttrande gällande ändrade föreskrifter 

för Hornborgasjöns NR 

Dag Fredriksson 

91944 Ordförandebeslut gällande utseende av 

dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen från och med 1 

januari 2023 

Linda Karelid 

 

91945 

Ordförandebeslut gällande beslut om 

att godkänna avtal med västra 

Götalandsregionen om 

naturbruksutbildning 

Linda Karelid 

91946 Avtal med FAIK slalomklubb om 

lägenhetsarrende på del av Bestorp 

12:12 undertecknat 

Lolita Dikanda 

91952 Avtal med KNL- Kristina Nilsson 

Lindström enskild firma om 

konsulttjänster gällande 

tillväxtprojektet "Hållbar 

platsutveckling Hornborgasjön" 

fördjupning avseende det 

offentliga ansvarstagandet 

Pia Alhäll  

 

 

91953 Avtal med PayEx Sverige AB om 

kortinlösen internet 

Pia Alhäll 

91954 Avtal med PayEx Sverige AB om 

kortinlösen terminal 

Pia Alhäll 

92036 Ordförandebeslut gällande utseende av 

dataskyddsombud för 

överförmyndaren i 

Falköping 

Linda Karelid  

 

92048 Servitut på fastigheten Timmerstapeln 

2 och 3 till förmån för fastigheten 

Friggeråker 

Alexander 

Järkeborn  
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25:8 gällande anläggning av 

järnvägsspår med mera 

92049 Servitut på Vedtraven 3 till förmån för 

Friggeråker 25:8 undertecknat 

Alexander 

Järkeborn 

92064 Avtal om servitut på fastigheten Sankt 

Botvid 15 till förmån för Ranten 2:23 

Lolita Dikanda 

92084 Delegationsbeslut remittering av 

motion från Susanne Berglund (S) om 

handlingsplan Linda Karelid för barn 

som är anhöriga till personer med 

psykisk ohälsa 

 

92096 Avtal om gymnasieutbildning inom 

naturbruk signerat 

Pia Alhäll 

92114 Avtal med Avfall och Återvinning 

Skaraborg om behandling och 

återvinning av avfall i Patrick 

Nohlgren biogasanläggning 

 

92115 Avtal med Västtrafik AB gällande 

uppdrag om tillköp av närtrafik samt 

bilaga 

Adam 

Johansson 

92119 38820, lgh 1, Hyresavtal uthyrd 

bostad, Näregården Friggeråker, LSS-

boende 

Mikaela 

Carlsson 

92348 Adressättning för fastigheten Anden 

16 

Mikael Carp 

92349 Avtal med Karamell Kommunikation 

om kommunikationstjänster år 2023 

Edvin Ekholm 

92380 38835, lgh 1106, Hyresavtal uthyrd 

bostad, Danska Vägen 64, LSS-boende 

Mikaela 

Carlsson 

92391 38723, Tilläggsavtal, Nygatan 23, 

Offentlig WC 

Marcus Boström 

92566 Avtal Servitut på Slöta 4:125 till 

förmån för Slöta 4:71, undertecknat 

Lolita Dikanda 

 

             

 A
J,

 J
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

64
97

28
77

4




 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56 (59) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-18 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 36 Dnr 2023/00001 

Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.   

Nr Ärende 

1 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund direktionsmöte 

den 11 november år 2022 

2 Mötesanteckningar rådet för funktionshinderfrågor 2022-11-

21 

3 Protokoll från avfall och återvinning Skaraborgs 

direktionsmöte den 21 november år 2022 

4 Statistik över inkomna synpunkter till 

kommunledningsförvaltningen under perioden 1 augusti 2022 

till 30 november 2022 

5 Protokoll från miljönämnden östra Skaraborgs sammanträde 

den 7 december år 2022 

6 Sammanställning över inkomna synpunkter till 

samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 2022-08-01 

till 2022-11-30 

7 Protokoll från direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg 

den 16 december 2022 

8 Protokoll från Samordningsförbundet Skaraborg den 22 

november 2022 

9 Protokoll från Samordningsförbundet Skaraborgs 

sammanträde den 21 december 2022 
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§ 37 Dnr 2023/00313 

Rapportering från arbetet i kommunalförbunden år 
2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Information 

Adam Johansson (M) informerar om Skaraborgs kommunalförbunds senaste 

möte.  

 Behov av att möta nya etableringar 

o Omställningskontor/Volvo batterifabrik 

 Nytt presidium är valt. Falköping genom Adam Johansson (M) 

föreslagen som ordförande i Västra Stambanegruppen. 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

 Ny ordförande i miljönämnden 

Avfall & Återvinning  

 Nästa möte är 30 januari 2023. 

 

 

  

 

            

 A
J,

 J
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

64
97

28
77

4




 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

58 (59) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-18 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 38 Dnr 2023/00040 

Start av utförande av projektet Ishallen Odenrinken 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att starta 

projektet Ishallen Odenrinken till en kostnad av 36 miljoner kronor. 

Investeringen ger kommunen en ökad kapitalkostnad på 1 479 000 kronor 

per år.  

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge ett 

tilläggsanslag på 2,9 miljoner kronor för installation av solceller på 

Ishallen Odenrinken. Investeringen ger kommunen en ökad 

kapitalkostnad på 119 000 kronor per år. 

Sammanfattning 

Ishallen Odenrinken är placerad i Falköpings kommuns tätort och nyttjas av 

allmänheten, barn- och utbildningsförvaltningen samt  kultur- och 

fritidsförvaltningen. Verksamheten har framfört önskemål om ett bättre 

inomhusklimat och en högre temperatur i ishallen.  

Efter en förstudie utförts 2020 samt två ytterligare utredningar utförts av 

Avnova och RISE under 2021 konstaterades det att ishallens klimatskal och 

luftkvalité behövde åtgärdas. 

I enlighet med kommunens klimatstrategi samt riktlinje för 

solcellsanläggning på kommunala byggnader utreddes förutsättningar för att 

installera solceller i syfte att minska energikostnader. Då Odenrinken och 

Ållebergsgymnasiet har ett gemensamt elabonnemang kan energin som 

utvinns av solcellsanläggningen nyttjas till Odenrinken samt gymnasiets 

byggnader. 

Projektets kostnad på 36 miljoner kronor ligger inom budgeterad ram i 

flerårsplan 2023-2026. Dock krävs tilläggsanslag på 2,9 miljoner kronor för 

solcellsanläggning.  

Projektets sammanlagda kapitalkostnad vid en investering på 38,9 miljoner 

kronor beräknas uppgå till cirka 1 598 000 miljoner kronor per år.  

Uppvärmning av Odenrinken bedöms generera en ökad driftkostnad, 

ökningen kommer dock dämpas om solcellsanläggning installeras. 

För att hålla planerad tidsplan föreslår förvaltningen att starta projektet samt 

att tilläggsanslag på 2,9 miljoner kronor beviljas.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-01-10 
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Yrkanden 

Albin Gilbertsson (SD) yrkar bifall till förslaget.     

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:00–16:35, ajournering, kl.14:36–14:51 


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


Martin  Johansson (L) 
Ingvor Bergman (S) 
Göran Gynnemo (KD) 
Albin Gilbertsson (SD) 
Erik Kyrkander (V) 
Fredy Neüman (S) 
Anders Blom (MP) 


Ersättare 


 


Pema Malmgren (M) 
Stefan Lennartsson (C) 
Gerhard Karlsson (SD) 
Christina Jorméus (M) 
Hassan Hussein (S) 
Maria Henriksson (S) 
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§ 1 Dnr 2022/00598 


Information om kommunledningsförvaltningens nya 
organisation 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Information 


Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022, § 79, att fastställa den 


politiska organisationen för nästkommande mandatperiod, vilket innebär att 


tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2023 då dess 


ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Detta innebär att all 


verksamhet och all personal, samt övriga rättigheter och förpliktelser för 


tekniska nämnden övergår till kommunstyrelsen.  


I enlighet med beslutet fick kommundirektören i uppdrag att ta fram en 


gemensam förvaltningsorganisation. Arbetet med organisationsförändringen 


har genomförts under hösten och ett förslag på ny organisation för 


kommunledningsförvaltningen har nu tagits fram. Tillsammans kommer 


samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen att 


utgöra en förvaltning, benämnd kommunledningsförvaltningen.  


Uppdraget har genomförts med hjälp av konsultstöd och har genomförts i 


flera steg med fokus på medskapande av berörda chefer i organisationen. 


Genom deltagande i flera workshops i olika konstellationer har berörda 


chefer beretts möjlighet att komma med kunskap och insikter som underlag i 


arbetet kring en möjlig framtida organisation. Efter att inspel inhämtats har 


ett första utkast på ny organisation kommunicerats där cheferna fått arbeta 


vidare med synpunkter och reflektioner. Efter detta har ett förslag mejslats 


fram av projektets styrgrupp (konsult, kommundirektör och HR-chef). 


Underlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 106/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-25 


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör            
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§ 2 Dnr 2022/00526 


Slutrapport Teams-projektet 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Information 


I november 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att införa Teams, som 


ett första steg in i 365-plattformen, i Falköpings kommun. Införandeprojektet 


startade i februari. Förarbetet bestod i att  


 allokera projektresurser för införandet 


 författa projektbeskrivningen 


 allokera resurser till styrgrupp 


Den 21:a februari beslutade projektbeställaren (IT-chef Håkan Persson) att 


formellt starta projektet. 


Ola Johansson på IT-avdelningen har haft rollen som huvudprojektledare 


och för varje del utsågs delprojektledare. 


 Teknik (Martin Karlsson) 


 Informationshantering (Anders Apelqvist) 


 Användning (Per Larsson) 


 Informationssäkerhet (Peder Samuelsson och Joshua Scott) 


I projektbeskrivningen beskrevs ett övergripande nyttomål; ”…att införa en 


modern och användarvänlig samarbetsplattform. Införande skulle ske på 


bred front, dvs alla medarbetare och politiker i Falköpings kommun skulle 


erbjudas tillgång till samarbetsplattformen.” 


Utöver nyttomålet definierades också ett antal projektmål:  


 Alla medarbetare och politiker ska erbjudas tillgång till Teams. 


 Licenstilldelning och intern kostnadsfördelning ska präglas av hög 


grad av automatik.  


 Fastslå vilka informationsklasser som plattformen ska kunna hantera.  


 Beroende på hur information är klassad i aspekten konfidentialitet 


gäller följande:   


o Nivå 2 och 3 – Ej tillåtet i MS Teams 


o Nivå 0 och 1 – Tillåtet i MS Teams 
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 Alla nämnder ska ha fattat beslut om vilken information, utifrån ett 


informationssäkerhetsperspektiv, som ska kunna hanteras i 


plattformen. (Utgått efter beslut i styrgruppen) 


 Användare ska utbildas inom informationssäkerhetsområdet och på 


så vis förstå vilken information och informationsklasser som kan 


hanteras i plattformen.  


 Användare ska ha tillgång till guider och utbildningsmaterial för att 


kunna använda plattformen effektivt.  


 Rutiner för diarieföring, arkivering, gallring eller bevarande och 


utlämnande ska finnas.  


 Förvaltning av plattformen ska etableras.  


 Genomföra en pilot med produkten SEFOS, som är en produkt för att 


hantera informationsdelning säkrare i digitala möten och 


meddelanden.  


 Beslut togs under projekttiden att införa SEFOS  


 Plan för avveckling av Skype for Business ska tas fram.  


 Sker när Teams är infört och AD-koppling för SEFOS är klar 


Samtliga ovan listade projektmål har uppfyllts. 


I projektet har IT-avdelningens investeringsbudget belastats med 587 tkr. 


Inom delprojektet Informationssäkerhet anlitades en extern firma och denna 


kostnad utgör den största delen av kostnaden.   


Projektet avslutades formellt 2022-09-30. 


Underlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 107/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-08 


 Slutrapport Teamsprojektet” 


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Håkan Persson, IT-chef            
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§ 3 Dnr 2022/00309 


Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att snarast uppdatera 
vindkraftspolicy för Falköpings kommun 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1   Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att avslå 


motionen. 


Reservation 


Jonas Larsson (SD) och Albin Gilbertsson (SD) reserverar sig till förmån för 


eget yrkande att bifalla motionen. 


Sammanfattning 


Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att ge kommunstyrelsen i 


uppdrag att snarast uppdatera vindkraftspolicy för Falköpings kommun.  


Kommunens vindkraftprogram har justerats och aktualiserats under åren, 


senast skedde det i samband med framtagandet av kommunens översiktsplan 


2018. Falköpings kommuns vindkraftprogram anger inga maximala höjder 


på vindkraftverk som får uppföras, utan tar istället utgångspunkt i 


förhållanden mellan vindkraftsetableringar och andra intressen. Bedömning 


av vindkraftverkens lämplighet görs i varje enskild prövning. 


Enligt Falköpings klimatstrategi 2021-2030 ska kommunen främja 


produktion av vindkraft eftersom förnybar energi behövs för att minska 


beroendet av fossila bränslen. 


Kommunledningsförvaltningen bedömer att vindkraftprogrammet 


fortfarande är ett fungerande och aktuellt planeringsverktyg vid prövning av 


vindkraftsetableringar och att det i dagsläget inte finns något behov av att 


uppdatera det. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta 


ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte 


behöver tas. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 111/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 


 Kommunfullmäktige § 71/2022 


 Motion från Milada Wurm (SD), 2022-06-22 
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Yrkanden 


Jonas Larsson (SD) och Albin Gilbertsson (SD) yrkar bifall till motionen.   


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Jonas 


Larssons (SD) yrkande att bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen 


beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            







 


Kommunstyrelsen 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


10 (59) 


Sammanträdesdatum 


2023-01-18 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 4 Dnr 2022/00620 


Slutrapport utredning om framtida stöd- och bidrag till 
civilsamhället 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutrapporten.  


2  Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utifrån 


slutrapporten ta fram ett förslag på nytt regelverk för kommunens bidrag 


till civilsamhället. 


Sammanfattning 


Under hösten 2020 beviljade kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 


medel ur den sociala investeringsreserven. Medlen skulle användas för en 


utredning om framtida stöd till civilsamhället. Målet med utredningen var att 


den skulle mynna ut i en ny modell för Falköpings kommuns stöd och bidrag 


till civilsamhället. Modellen skulle möjliggöra och underlätta för fler att ta 


del av- och engagera sig i civilsamhällets aktiviteter och utgå från hur 


människor lever, verkar och engagerar sig idag. 


En slutrapport är framtagen. Utredningsuppdraget har handlat om att 


utveckla en ny modell för bidrag och stöd till civilsamhället. Under 


arbetsprocessen har det blivit alltmer tydligt att en sådan modell i hög grad 


behöver vara baserad på synen och tilltron till civilsamhällets funktion och 


betydelse för samhällsutvecklingen – ett förhållande som idag generellt sett 


är bristfälligt. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet § 33/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2022-11-30.  


 Kultur- och fritidsnämnden § 74/22 


 2022-10-31 Slutrapport i utredningen av stöd och bidrag till 


civilsamhället 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommundirektör 


Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 5 Dnr 2022/00510 


Avsiktsförklaring gällande utveckling av Ålleberg som 
rekreationsområde och besöksmål 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring gällande 


utveckling Ålleberg med berörda aktörer angivna i 


kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-16. 


2  Beslutet om avsiktsförklaringen gäller under förutsättning att de övriga 


parterna fattar motsvarande beslut. 


Sammanfattning 


Under några års tid har en diskussion förts om behovet av att utveckla 


Ålleberg där fler aktörer skulle behöva vara aktiva och även bidra med både 


idéer och ekonomi kring förutsättningarna för framtidens Ålleberg. Svenska 


Segelflygförbundet har vid olika tillfällen bjudit in till samtal med 


Falköpings kommun. Vidare strävar Länsstyrelsen Västra Götaland efter att 


naturreservaten på Ålleberg blir välbesökta och uppskattade av en bred 


målgrupp. Falköpings kommun har öppnat för att diskutera frågan om 


Ållebergs utveckling och är också stiftelsedelägare i Ållebergs 


segelflygmuseum. Dessa nämnda processer tillsammans med perspektivet att 


Ålleberg är ett besöksmål för besökare med olika intressen ligger till grund 


för innehållet i avsiktsförklaringen. Under 2022 har också Ålleberg, 


tillsammans med övriga platåberg, blivit utsedd till en Unesco Global 


Geopark.  


Sammantaget får detta nu sitt uttryck i liggande förslag till konkret 


avsiktsförklaring gällande utveckling av Ålleberg som rekreationsområde 


och besöksmål. Avsiktsförklaringen är en uttalad avsikt för parternas vilja att 


med gemensamt engagemang med ett antal prioriterade samverkansområden. 


Detta dokument är inte ett juridiskt bindande avtal. Dokumentet speglar 


parternas intention med ett samarbete och målet är att i framtiden kunna 


formalisera samarbetet genom ett avtal. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 110/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-16 


 Avsiktsförklaring 


  


Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 


Näringslivsavdelningen 


Klara Börjesson Ahlqvist, turistchef 
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§ 6 Dnr 2022/00528 


Ändring av reglemente för socialnämnden 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 


socialnämndens reglemente. 


2  Ändringen ska gälla från och med den 15 februari 2023 och tas upp i ny 


kommunal författningssamling som ersätter reglementet som antogs av 


kommunfullmäktige den 29 mars 2021, § 32. 


Sammanfattning 


Socialnämnden har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige antar ändring 


av socialnämndens reglemente. Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft, 


lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Enligt lagen ska 


näringsidkare anmäla försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till 


kommunen och kommunen utövar även viss tillsyn över lagen. Uppgiften 


behöver fördelas på en nämnd och det föreslås att socialnämnden tilldelas 


uppgiften genom ändring av reglementet då nämnden redan har ansvar för 


tillsyn, handläggning och beslut enligt alkohol- respektive tobakslagen. 


Kommunledningsförvaltningen föreslår även att ytterligare en paragraf, om 


protokollsjustering läggs till i nämndens reglemente då motsvarande paragraf 


införts i andra nämnders reglementen. Förslaget får inte några direkta 


ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte 


behöver tas. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 112/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-17 


 Socialnämndens beslut, 2022-11-16 


 Förslag till nytt reglemente för socialnämnden, 2022-11-17 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige 
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§ 7 Dnr 2022/00458 


Ändring av reglemente för byggnadsnämnden 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 


byggnadsnämndens reglemente. 


2  Ändringen ska gälla från och med den 15 februari 2023 och tas upp i ny 


kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut 


den 24 februari 2020, § 42. 


Sammanfattning 


Ett förslag till ändring av byggnadsnämndens reglemente har tagits fram av 


kommunledningsförvaltningen. Förslaget innehåller ett förtydligande av 


ansvarsfördelningen mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen 


gällande lag (1999:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 


skyltning. Därutöver har en ny bestämmelse införts om 


protokollsanteckning. Förslaget har skickats på remiss till byggnadsnämnden 


som har beslutat att ställa sig bakom förslaget. Mot bakgrund av 


byggnadsnämndens ställningstagande föreslås att kommunfullmäktige antar 


ändring av byggnadsnämndens reglemente. Förslaget leder inte till några 


direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om 


finansiering inte behöver tas. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 113/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-11 


 Byggnadsnämndens beslut, 2022-10-26 


 Slutligt förslag till reglemente, 2022-11-11 
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Kommunfullmäktige            
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§ 8 Dnr 2022/00513 


Ändring av reglemente för rådet för 
funktionshinderfrågor 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anta ändring av 


reglemente för rådet för funktionshinderfrågor. 


2  Ändringen ska gälla från och med den 15 februari 2023 och tas upp i ny 


kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut 


den 30 januari 2017, § 6. 


Sammanfattning 


Med anledning av att tekniska nämnden avvecklats vid årsskiftet och dess 


ansvarsområden förs över till kommunstyrelsen flyttas även ansvaret för 


rådet för funktionshinderfrågor till kommunstyrelsen. Reglementet har setts 


över och reviderats utifrån dessa förutsättningar. Förutom ändringar med 


anledning av organisationsförändringen har vissa redaktionella förändringar 


gjorts. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 


reglemente för rådet för funktionshinderfrågor, att gälla från och med den 15 


februari 2023. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-11-22 


 Förslag på nytt reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 


 Nuvarande reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 
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§ 9 Dnr 2022/00500 


Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet 
Avfall och Återvinning Skaraborg 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 


förbundsordning för kommunalförbundet Avfall och Återvinning 


Skaraborg. 


2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana direktionen i 


kommunalförbundet att göra en översyn av förbundsordningen i sin 


helhet. 


3  Förbundsordningen ska gälla från den 15 februari 2023 och ersätter 


kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2021, § 95. 


Sammanfattning 


Direktionen för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg har 


beslutat att föreslå medlemskommunerna att anta ändring av 


förbundsordning. Ändringarna innebär anpassningar till ytterligare 


medlemskommuner samt en justering av antalet vice ordförande och en 


justering av att Skövde kommunfullmäktige ska fastställa fast arvode till 


ordföranden. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 


antar ändringen av förbundsordningen för kommunalförbundet att gälla från 


den 15 februari 2023. Därutöver föreslår kommunledningsförvaltningen att 


direktionen ska uppmanas att göra en översyn av förbundsordningen i sin 


helhet. En bedömning har tidigare gjorts av förvaltningen att vissa 


bestämmelser i 9 kap. 6 § förbundsordningen behöver förtydligas men några 


justeringar har inte gjorts i nuvarande förslag. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-11 


 Direktionen för kommunalförbundet Avfall och Återvinning 


Skaraborgs beslut, 2022-10-24 


 Förslag till ny förbundsordning, 2022-10-24 
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Kommunfullmäktige            
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§ 10 Dnr 2022/00501 


Krigsplacering av personal  


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i 


uppdrag att påbörja krigsplacering av personal med nyckelfunktioner 


inom Falköpings kommun.  


2  Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att besluta vilka 


funktioner som ska krigsplaceras. 


Sammanfattning 


Säkerhetssamordnare föreslår att personal inom Falköpings kommun med 


nyckelfunktioner ska krigsplaceras som en förberedelse om regeringen 


beslutar om höjd beredskap i Sverige.  


Krigsplacering är ett planeringsverktyg för att säkerställa personer med 


specifik kunskap inom kommunens samhällsviktiga verksamheter fortsätter 


att arbeta i kommunen och inte krigsplaceras hos en annan aktör under höjd 


beredskap. 


Personer som inte är krigsplacerade kan bli krigsplacerade hos någon annan 


aktör. Därmed finns risken att kommunens nyckelfunktioner inte finns 


tillgängliga om beredskapen höjs till högsta beredskap. Det kan också uppstå 


konflikter om personen har två anställningar och inte är krigsplacerad när 


regeringen föreskriver om allmän tjänsteplikt. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 116/2022 


 Säkerhetssamordnarens tjänsteutlåtande, 2022-11-22 


  


 


Paragrafen skickas till  
Sara Cronholm, kommunjurist  


Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare  


Maria Axelsson, HR-chef  


Pia Alhäll, kommundirektör  
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§ 11 Dnr 2022/00383 


Planering av processen Styrel för åren 2022-2023 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att fastställa planeringsunderlaget Styrel över 


prioriterade samhällsviktiga elanvändare i kommunen i enlighet med det 


uppdaterade underlaget.  


Sammanfattning 


Säkerhetssamordnare har sammanställt listan enligt prioriteringsordningen 


från Energimyndigheten för kommunen och föreslår att kommunstyrelsen 


godkänner den. Kommunen ska inom sitt geografiska och 


verksamhetsområde identifiera samhällsviktiga verksamheter som därefter 


ska prioriteras efter klasserna enligt förordningen (2011:931).  


Bakgrund 


Beslutsunderlag 


 Säkerhetssamordnarens tjänsteutlåtande, 2022-11-22 


 Planeringsunderlag 1, uppgifter om samhällsviktiga elanvändare i 


Styrel, KS 2022/383. Handlingen är sekretessmarkerad med 


hänvisning till 18 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen 


(2009:400). Uppdaterat 2023-01-13. 


Yrkanden 


Adam Johansson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska fatta beslut i enlighet 


med det uppdaterade förslaget.   


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut 


respektive Adam Johanssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen 


beslutar i enlighet med Adam Johanssons (M) yrkande. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare  


Pia Alhäll, kommundirektör  
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§ 12 Dnr 2022/00656 


Kommunens och kommunala bolags låneramar, 
kommunens borgensansvar gentemot kommunala 
bolag samt borgensavgifter 2023 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 


kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid utgången 


av perioden år 2023-2025.   


2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 


kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 


kommunens skulder under år 2023 med totalt 160 mnkr. 


3  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 


kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 


belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning (350 


mnkr) under år 2023. 


4  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att de 


kommunala bolagens lån får högst uppgå till, 850 mnkr för Hyresbostäder 


i Falköping AB, 38 mnkr för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg samt 12 


mnkr för Hotellfastigheter i Falköping AB för år 2023.   


5  Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 


Falköpings Hyresbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 


lånebelopp om 850 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 


6 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 


Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 


högsta lånebelopp om 38 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 


7 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 


Hotellfastigheter i Falköping AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 


högsta lånebelopp om 12 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 


8  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2023 besluta om 


att borgensavgiften ska uppgå till 0,25 procent för Falköpings 


Hyresbostäder AB, till 0,25 procent för Hotellfastigheter i Falköpings AB 


samt till 0,25 procent för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. 


Sammanfattning 


Besluten innebär förtydligande av det av kommunfullmäktige tidigare fattade 


beslutet vad gäller kommunens och de kommunala bolagens låneramar, 


kommunens borgensåtagande samt uttag av borgensavgifter. 
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Beslutsformuleringarna har anpassats i enlighet med Kommuninvests 


juridiska krav. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-12-29  


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 13 Dnr 2023/00121 


Revidering av beslut om Flerårsplan för åren 2023-2025 
och budget för år 2023 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva 


kommunfullmäktiges beslut från den 28 november 2022 §137 punkt 1, 


gällande bifall av Socialdemokraternas förslag till flerårsplan för år 2023-


2025 med budget för år 2023. 


2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om Flerårsplan 


för år 2023-2025, daterad 2023-01-13, innehållande övergripande 


verksamhetsmål, planeringsförutsättningar samt ekonomiska ramar 


gällande drifts och investering som gäller för perioden år 2023-2025 med 


budgetför år 2023. 


3  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande 


finansiella mål för flerårsplansperioden om 2023-2025: 


-  Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och 


statsbidrag, över tid avser en tioårsperiod.  


 För perioden år 2023-2025 skall dock resultatet årligen uppgå till minst 


45 miljoner kronor. 


-  Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid utgången 


av perioden år 2023-2025.  


 Från år 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till 


summan av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.   


4  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge socialnämnden i 


uppdrag att ta fram en utredning som påvisar behovet det långsiktiga 


behovet av antal platser och LSS-boenden i kommunen. Uppdraget ska 


redovisas för kommunstyrelsen och socialnämnden under år 2023. 


5  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kultur-och 


fritidsnämnden i uppdrag att utreda behovet av och eventuella former för 


ett föreningens hus. Uppdraget ska redovisas för kultur- och 


fritidsnämnden och kommunstyrelsen under kvartal 3 år 2023. 


6  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kultur- och 


fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på ett fritidspolitiskt 


program. Uppdraget ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden och 


kommunstyrelsen under kvartal 3 år 2023. 


Deltar ej i beslutet 


Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) deltar ej i beslutet. 
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Protokollsanteckning 


Johanna Svensson (S) avger följande protokollsanteckning. 


”Ovanstående yrkande utgår från den Socialdemokratiska förslaget för 


budget 2023 och flerårsplan 2023-2025 som antogs av kommunfullmäktige 


den 28 nov-22.” 


Sammanfattning 


Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2022 att bifalla 


Socialdemokraternas budgetförslag för år 2023. För att tydliggöra 


kommunens övergripande måltexter, planeringsförutsättningar samt 


ekonomiska ramar för drift och investeringar under år 2023 inför kommande 


uppföljningsprocess har en reviderad version av flerårsplan för år 2023-2025 


arbetats fram av den styrande politiska koalitionen och Socialdemokraterna.  


Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att ärendet är i enlighet 


med kommunens styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning samt 


gällande kommunallag. 


Beslutsunderlag 


 Kommunfullmäktiges beslut från den 28 november 2022 § 137 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-01-13 


 Flerårsplan för år 2023-2025 Falköpings kommun, daterad 2023-01-


13 


Yrkanden 


Adam Johansson (M) och Johanna Svensson (S) yrkar att bifalla 


förvaltningens förslag. 
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Kommunfullmäktige            







 


Kommunstyrelsen 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


22 (59) 


Sammanträdesdatum 


2023-01-18 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 14 Dnr 2022/00489 


Kommungemensamma internkontrollpunkter år 2023 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen antar förslaget till övergripande internkontrollplan om 


de kommungemensamma kontrollpunkterna för år 2023. 


Sammanfattning 


De kommungemensamma kontrollpunkterna ska ingå i nämndernas 


internkontrollplaner. Internkontrollgruppen tar fram förslag på 


kontrollpunkter. För 2023 föreslås 2 kommunövergripande punkter, 


uppföljning av att upphandling och inköp sker från korrekt avtalsleverantör 


samt uppföljning av hur nämnderna arbetar med klimat- och 


digitaliseringsstrategierna. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-21 


 Kommunövergripande internkontrollplan 2023 


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder 


Magnus Fleischer, ekonomichef            
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§ 15 Dnr 2022/00465 


Kommunstyrelsens verksamhetsplan för år 2023 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 


2023-2025 och budget för år 2023. 


2 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på 


en landsbygdsstrategi. Kommundirektören ska ta fram förslag på 


processplan och upplägg för arbetet, detta ska återredovisas till KSAU. 


Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2024. 


3 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på 


hur ett klimatpolitiskt råd i Falköpings kommun kan utformas. Uppdraget 


ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2023. 


4 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en 


översyn kring arbetskläder inklusive skor i den kommunala 


verksamheten. Översynen ska innefatta hur arbetskläder används i dag 


och hur ett framtida behov ser ut, detta ska även belysas ur jämställdhets- 


och ekonomiskt perspektiv. Uppdraget ska återredovisas till 


kommunstyrelsen under år 2023 samt utgöra underlag till 


budgetprocessen för 2024–2026. 


5 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett 


underlag som utreder och klargör förutsättningarna för framtida 


etableringar av vindkraft i kommunen. Underlaget ska innefatta en analys 


kring vad de senaste årens utveckling och forskning inom vindteknik har 


för påverkan på naturvärden, närboende samt andra samhälleliga värden. 


Även den miljönytta som vindkraften ger ska belysas. Uppdraget ska 


redovisas för kommunstyrelsen under år 2024 och underlaget ska ligga till 


grund för en reviderad vindkraftsplan i samband med antagande av en 


uppdaterad översiktsplan under mandatperioden. 


Protokollsanteckning 


Johanna Svensson (S) avger följande protokollsanteckning. 


”Ovanstående yrkande utgår från den Socialdemokratiska förslaget för 


budget 2023 och flerårsplan 2023-2025 som antogs av kommunfullmäktige 


den 28 nov-22.” 


Reservation 


Jonas Larsson (SD) och Albin Gilbertsson (SD) reserverar sig till förmån för 


avslag på beslutspunkt 3. 
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Sammanfattning 


Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022, § 79, att fastställa den 


politiska organisationen, vilket innebär att tekniska nämnden upphör från 


och med den 1 januari 2023 och dess ansvarsområden flyttas till 


kommunstyrelsen. Detta innebär att all verksamhet och all personal, samt 


övriga rättigheter och förpliktelser för tekniska nämnden övergår till 


kommunstyrelsen. I enlighet med beslutet så har kommundirektören fått i 


uppdrag att ta fram en gemensam förvaltningsorganisation. Arbetet kommer 


under 2023 fortgå med att skapa en gemensam verksamhetsplan för åren 


2023-2025 samt budget utifrån den tjänstepersonorganisation som beslutas. 


Kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2023–2025 utgår från 


”Flerårsplan för åren 2023–2025” som är kommunfullmäktiges beslut på hur 


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


kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven 


i kommunallagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och 


ekonomistyrning. Flerårsplanen för åren 2023–2025 uppfyller Falköpings 


kommuns definition av god ekonomisk hushållning då finansiella mål är 


uppnådda under flerårsplanens period.  


Kommunstyrelsens nettobudgetram för år 2023 är 313 500 tkr. Denna 


nettobudgetram är fördelad enligt följande. 114 700 tkr består av 


kommunövergripande verksamhet och kommunledningsförvaltningen. 


198 800 tkr är fördelade inom fastighetsavdelningen, avdelning park/gata, 


avdelning måltid, avdelning lokalvård samt VA-avdelningen och biogas. 


Kommunstyrelsens totala investeringsplan är 371 600 tkr. 


Kommunstyrelsens investeringar omfattar 5 100 tkr. Re- och löpande 


investeringar inom avdelningarna park/gata, måltid, lokalvård och fastighet 


omfattar 49 100 tkr. Mark- och exploateringsinvesteringar omfattar 64 300 


tkr. Investeringsprojekt inom avdelningarna park/gata och fastighet omfattar 


210 200 tkr. Taxefinansierade investeringsprojekt inom VA omfattar 42 900 


tkr. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 119/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-16 


 Kommunstyrelsen verksamhetsplan för 2023-2025  


Yrkanden 


Adam Johansson (M) och Johanna Svensson (S) yrkar på följande tillägg. 


”2 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på 


en landsbygdsstrategi. Kommundirektören ska ta fram förslag på 


processplan och upplägg för arbetet, detta ska återredovisas till KSAU. 


Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2024.  
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3  Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på 


hur ett klimatpolitiskt råd i Falköpings kommun kan utformas. Uppdraget 


ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2023. 


4  Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en 


översyn kring arbetskläder inklusive skor i den kommunala 


verksamheten. Översynen ska innefatta hur arbetskläder används i dag 


och hur ett framtida behov ser ut, detta ska även belysas ur jämställdhets- 


och ekonomiskt perspektiv. Uppdraget ska återredovisas till 


kommunstyrelsen under år 2023 samt utgöra underlag till 


budgetprocessen för 2024–2026. 5  


5  Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett 


underlag som utreder och klargör förutsättningarna för framtida 


etableringar av vindkraft i kommunen. Underlaget ska innefatta en analys 


kring vad de senaste årens utveckling och forskning inom vindteknik har 


för påverkan på naturvärden, närboende samt andra samhälleliga värden. 


Även den miljönytta som vindkraften ger ska belysas. Uppdraget ska 


redovisas för kommunstyrelsen under år 2024 och underlaget ska ligga till 


grund för en reviderad vindkraftsplan i samband med antagande av en 


uppdaterad översiktsplan under mandatperioden.” 


Albin Gilbertsson (SD) yrkar bifall på beslutspunkterna 1, 2, 4 och 5 samt 


avslag på Adam Johanssons (M) och Johanna Svenssons (S) yrkande för 


beslutspunkt 3. 


Ingvor Bergman (S) yrkar bifall till Adam Johanssons (M) och Johanna 


Svenssons (S) tilläggsyrkanden. 


Beslutsgång 


Ordförande ställler proposition på arbetsutskottets förslag och finnner att 


kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottet. 


Ordförande ställer sedan proposition på Adam Johanssons (M) och Johanna 


Svenssons (S) tilläggsyrkanden ett efter ett respektive Albin Gilbertssons 


(SD) yrkande om avslag på beslutspunkt 3 och finner att kommunstyrelsen 


beslutar i enlighet med Adam Johanssons (M) och Johanna Svenssons (S) 


tilläggsyrkanden. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 


Dina Ebbeson, bitr förvaltningschef 


Magnus Fleischer, ekonomichef 


Christoffer Eriksson, bitr ekonomichef 


Susanne Beijbom, ekonom 


Tina Gustavsson, förvaltningsekonom            
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§ 16 Dnr 2022/00475 


Ansökan om utbetalning till Hornborga-Sätuna Vatten 
och Avlopp Samfällighetsförening gällande bidrag för 
anslutning av tre nya fastigheter till det kommunala 
avloppssystemet 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att lämna bidrag på 26 010 kronor till 


Hornborga-Sätuna Vatten och Avlopp Samfällighetsförening för 


anslutning av ytterligare tre (3) fastigheter till det kommunala 


avloppssystemet. 


2  Kommunstyrelsen beslutar att bidraget ska finansieras inom 


kommunstyrelsens budget för bidragsgivning. 


Sammanfattning 


Hornborga-Sätuna Vatten och Avlopp Samfällighetsförening har anslutit tre 


nya fastigheter till det kommunala avloppssystemet och har därmed ansökt 


om utbetalning av bidrag till föreningar som bygger avloppsledningar för 


anslutning till det kommunala avloppssystemet. 


Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar bidrag 


till Hornborga-Sätuna Vatten och Avlopp Samfällighetsförening om 5000 


kr/hushåll och 30 kr/meter avloppsledning som föreningen har grävt ner.  


Bidraget finansieras inom kommunstyrelsens budget för bidragsgivning. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 120/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2022-11-01 


 Ansökan om utbetalning och redovisning från föreningen 2022-10-10 


  


 


Paragrafen skickas till  
Eva Dahlgren, ordförande i Hornborga-Sätuna Vatten och Avlopp 


Samfällighetsförening 


Magnus Fleischer, ekonomichef 


Amina Johansson, utvecklingsledare miljö/klimat 
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§ 17 Dnr 2019/00073500 


Frånträdande av avtal med Fastighets AB Mösseberg 
om nyttjanderätt till kommunalägda järnvägsspår 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att med omedelbar verkan frånträda avtalet 


med Fastighets AB Mösseberg benämnt ”överenskommelse – om 


nyttjanderätt till kommunalägda järnvägsspår” som ingicks mellan 


parterna den 27 juni 2019. 


Sammanfattning 


Fastighets AB Mösseberg uppförde 2018 en lagerterminal på fastigheterna 


Dotorp 6:28 och Friggeråker 25:8. Den spåranslutna terminalen har ett 


relativt kort hanteringsspår inom fastighetsgränsen. Detta innebar behov av 


uppställning av vagnar på annan plats. Ett avtal rörande nyttjanderätt till 


kommunalägda industrispår togs fram. Enligt punkt 6 i avtalet har 


Falköpings kommun rätt att frånträda detta avtal vid försäljning av 


lagerterminalen. Detta skedde i mars 2022. Förvaltningens bedömning är 


därför att detta avtal ska frånträdas. Dialog har förts med Fastighets AB 


Mösseberg. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 121/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-11 


 Överenskommelse om nyttjanderätt till kommunalägda järnvägsspår 


  


 


Paragrafen skickas till  
Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur 


Tomas Berg, infrastrukturförvaltare 


Tomas Thiel, VD Falköpings hyresbostäder 


Helena Sonesson, ekonomichef Falköpings hyresbostäder 
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§ 18 Dnr 2022/00503 


Upphävande av kompetensförsörjningsplan 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kompetensförsörjningsplan 2021-


2022, antagen den 17 mars 2021, § 42. 


2  Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag att ta fram ett årshjul 


för det systematiska arbetet med kompetensförsörjning. 


Sammanfattning 


Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kompetensförsörjningsplan 2021-


2022, antagen den 17 mars 2021, § 42. 


Utvecklingen av flerårsplanen och årsredovisningen har inneburit att 


området kompetensförsörjning och dess olika delar blir belyst såväl 


kommunövergripande som på förvaltningsnivå årligen i dessa dokument och 


behovet av en specifik kompetensförsörjningsplan har därmed försvunnit. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 122/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen  


 Kompetensförsörjningsplan 2021-2022 


  


 


Paragrafen skickas till  
Maria Axelsson, HR-chef 
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§ 19 Dnr 2022/00404 


Beslut om personalförmånen friskvårdsbidrag och 
friskvårdstimme 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att från och med 1 januari 2023 införa 


personalförmånen friskvårdstimme tillsvidare. 


2  Kommunstyrelsen beslutar att höja beloppet gällande friskvårdsbidrag, 


från 1200 kronor till 1500 kronor från och med 1 januari 2023. 


3  Finansiering av personalförmånerna sker utifrån posten 


personalstrategiska medel. 


Sammanfattning 


Möjlighet till friskvård och att ta hand om sin hälsa är en värdefull signal 


från arbetsgivaren. Det är en viktig friskfaktor att erbjuda detta som förmån. 


Friskvårdsbidrag är en förmån som arbetsgivare kan erbjuda sina 


medarbetare. Medarbetare får använda friskvårdsbidraget till enklare 


aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande 


eller motverkar ömhet och stelhet. Bidraget kan också användas till 


kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning. 


Friskvårdstimmen har upplevts positivt bland de som kan nyttja just denna 


förmån. Arbetsgivaren behöver möta medarbetares olika behov beroende på 


exempelvis ålder och livssituation. 


Medarbetaren kan välja att antingen nyttja friskvårdsbidrag eller 


friskvårdstimme. Friskvårdstimme, om så verksamheten tillåter, ger 


medarbetaren rätt till en friskvårdstimma per vecka inom ordinarie arbetstid 


om medarbetaren inte väljer att använda sitt friskvårdsbidrag. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 123/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-12 


 Kommunstyrelsen § 3/2021 


  


 


Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör  


Maria Axelsson, HR-chef 
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§ 20 Dnr 2022/00277 


Beslut om att avveckla arbetsbytarbanken  


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att avveckla arbetsbytarbanken från och med 


den 1 februari 2023. Tillhörande riktlinjer för arbetsbytarbanken upphävs 


i samband med detta. 


Sammanfattning 


Syftet med arbetsbytarbanken, ”att ge möjlighet att med bibehållen 


anställningstrygghet börja arbeta inom ett helt annat yrkesområde än vad 


medarbetaren arbetar med idag, eller att fortsätta arbeta med den typ av 


arbetsuppgifter man har i dag men på en annan arbetsplats”, har i väldigt 


liten grad kunnat uppfyllas under de tio år arbetsbytarbanken funnits.  


De få byten som gjorts över förvaltningsgränserna hade likaväl kunnat 


tillsättas med ett ordinarie rekryteringsförfarande genom intern och/eller 


extern annonsering. Det är till största delen inom socialförvaltningen som 


byten till annan arbetsplats med samma arbetsuppgifter skett inom 


förvaltningen och dessa byten hade istället kunnat hanteras enligt ordinarie 


principer för förflyttning av personal. 


Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen 


att kommunstyrelsen beslutar att avveckla arbetsbytarbanken från och med 


den 1 februari 2023. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 124/2022  


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-02 


  


 


Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör  


Förvaltningschefer 


Maria Axelsson, HR-chef 
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§ 21 Dnr 2023/00248 


Utredning av beslut om en högstadieskola i Falköpings 
tätort 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 


kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden att utreda 


kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2017, § 33, punkten ett gällande 


att ”en högstadieskola ska byggas i Falköpings centralort” enligt följande.  


Utredningen ska endast beröra punkten om att bygga en högstadieskola i 


centralorten. Beslutet om att det ska finnas tre högstadieenheter placerade 


i Floby, Stenstorp och centralorten ska kvarstå. Inriktningen på 


utredningen ska vara att ta fram ett kvalitativt jämförbart alternativ till 


Platåskolan utifrån den utdragna tidsprocess som arbetet med detaljplanen 


medfört.  


2 Uppdraget ska vara återrapporterat till kommunfullmäktige senast den 29 


maj 2023.  


Reservation 


Jonas Larsson (SD) och Albin Gilbertsson (SD) reserverar sig till förmån för 


eget yrkande. 


Bakgrund 


Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017, § 33, att anta förslag till 


ny skolorganisation. En del av skolorganisationen bestod i att bygga en 


högstadieskola i Falköpings kommuns centralort. Syftet med att ändra 


skolorganisationen var att bättre kunna leva upp till målsättningen om en 


likvärdig skola. Kommunfullmäktiges beslut grundade sig i ett 


genomlysningsarbete som genomförts av PwC gällande Falköpings 


kommuns grundskole- och förskoleorganisation. Genomlysningen pekade på 


att det fanns stora behov av att förbättra kunskapsresultaten i skolorna, 


svårigheter att finna behöriga och legitimerade lärare samt att det kollegiala 


lärandet behövde öka. Genomlysningen pekade på att flera enheter inom 


dåvarande skolorganisationen var relativt små och att större skolenheter ökar 


möjligheterna till integration av nya elever och att resurser lättare kan 


frigöras för att stärka de sociala sammanhangen. 


En detaljplan togs fram för att möjliggöra att en högstadieskola, Platåskolan, 


skulle byggas i det gamla kalkbrottet i Falköping och detaljplanen antogs för 


del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. av kommunfullmäktige den 28 juni 


2019. Detaljplanen upphävdes dock efter beslut i mark- och 


miljööverdomstolen den 29 april 2021.  
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Den ursprungliga tidsplanen var att Platåskolan skulle stå färdig för 


inflyttning vårterminen 2021. Processen har dock dragit ut på tiden, dels på 


grund av upphävandet av detaljplanen och dels på grund av nya prövningar i 


mark- och miljööverdomstolen kring den artskyddsdispens som länsstyrelsen 


beviljade kommunen den 17 februari 2022. Mark- och miljööverdomstolen 


beslutade den 16 december 2022 att undanröja Länsstyrelsen i Västra 


Götalands beslut och återförvisa målet till länsstyrelsen för fortsatt 


handläggning. Det innebär att tidsprocessen har förskjutits flera år och det 


finns risk för att tidsplanen ytterligare fördröjs så att en högstadieskola i 


kalkbrottet kan stå färdig först under år 2028 förutsatt att detaljplan, 


dispenser och bygglov vinner laga kraft.   


Förskjutningen i tidsplan har medfört stora konsekvenser för barn- och 


utbildningsnämndens verksamhet. Verksamheten bedrivs i trånga befintliga 


och temporära lokaler. Trångboddheten påverkar arbetsmiljön för både 


elever och personal. För elevernas del påverkas både tryggheten men även 


lärandet. Det går exempelvis inte att dela upp klasser i mindre grupper fast 


det i vissa fall skulle behövas. För personalens del innebär det svårigheter 


med att få till ett gott kollegialt lärande när det exempelvis fortfarande 


förekommer enparallelliga skolor. Personalen har även upplevt en ovisshet 


inför framtiden och förvaltningen har sett att personal har sökt sig till andra 


arbetsgivare.  


De risker med barn- och utbildningsnämndens verksamhet som 


identifierades vi genomlysningen inför beslutet om ny skolorganisation  


finns fortfarande i högsta grad kvar. Verksamheten har behövt hantera de 


ökade elevkullarna som förutsågs när fullmäktige fattade beslutet om 


förändring av skolorganisationen i mars 2017. Beslutet om ny 


skolorganisation har inte kunnat verkställas och det beror på att det krävs att 


Platåskolan byggs för att övriga delar av skolorganisationsbeslutet ska kunna 


genomföras. Genom att bygga Platåskolan frigörs ytor för att kunna bygga 


om och anpassa andra delar av skolorganisationen. Problemen är framförallt 


störst i centralorten men får även konsekvenser för flera ytterområden så 


som Gudhem, Vartofta och Kinnarp.  


Barn- och utbildningsförvaltningen uppger att läget är akut och att behovet 


av fler och ändamålsenliga lokaler under flera år har påverkat verksamheten. 


Om en ny skola inte kommer på plats snarast så riskerar måluppfyllelsen att 


påverkas, många elever kommer att gå i trånga och temporära lokaler och det 


finns stor risk för att personal lämnar för andra arbetsgivare. Det kommer 


även att bli än ökade kostnader för att anskaffa och anpassa temporära 


lokaler fram till dess att Platåskolan är klar. Det är kostnader som inte 


kommer till nytta vid en framtida skolorganisation.  


Mot bakgrund av de allvarliga konsekvenser för barn- och 


utbildningsnämnden som fördröjningen av tidsplanen för Platåskolan har 


medfört föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommunfullmäktiges 
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beslut från den 27 mars 2017, § 33 utreds. Det är inte hela beslutet om 


skolorganisation som behöver utredas utan enbart byggnation av en 


högstadieskola, Platåskolan, och detta för att skolan är en nyckelfaktor för att 


kunna verkställa resterande del av den beslutande skolorganisationen. 


Inriktningen på utredningen ska därför vara att hitta ett kvalitativt jämförbart 


alternativ till att bygga en högstadieskola i centralorten. Förslaget innebär 


inte att ambitionen och syftet med kommunfullmäktiges beslut ska förändras. 


Ambitionen om att öka likvärdigheten i skolan, förbättra skolresultaten och 


möjligheten till kollegialt lärande ska fortfarande vara en utgångspunkt för 


utredningen. Uppdraget ska vara återrapporterat till kommunfullmäktige 


senast den 29 maj 2023. 


Finansiering 


Finansieringen av utredningen bedöms kunna hanteras inom barn- och 


utbildningsnämndens och kommunstyrelsens ordinarie budgetramar. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut, 2022-12-15 


Yrkanden 


Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) yrkar följande. 


”Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 


utredningen revideras så att det ska finnas fyra högstadieenheter i Falköpings 


kommun och att högstadiet i Kinnarp bevaras. Placeringen av 


högstadieenheterna ska vara Floby, Stenstorp, Kinnarp och centralorten. I 


övrigt tillstyrks en utredning som ser över förutsättningarna för en alternativ 


placering av den nya högstadieenheten i centralorten.” 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget beslutspunkt 1 


respektive Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larssons (SD) yrkande och 


finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 22 Dnr 2023/00008 


Avveckling av beredning för hållbar samhällsplanering 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att avsluta beredningen för hållbar 


samhällsplanering och att upphäva instruktionen som antogs den 18 mars 


2020, § 71. 


Sammanfattning 


Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2020, § 71, att inrätta en beredning 


för hållbar samhällsplanering. Bakgrunden var ett identifierat behov av en 


tydligare och bredare politisk förankring i långsiktiga, strategisk frågor 


gällande utveckling av översiktlig fysisk planering. Utifrån den politiska 


organisationsförändringen och arbetsutskottets bredare uppdrag fyller inte 


längre beredningen för hållbar samhällsplanering någon funktion. 


Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att beredningen för hållbar 


samhällsplanering avslutas. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-01-04 


  


 


Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 


Dina Ebbeson, bitr. förvaltningschef 


Anna-Karin Linder, administratör 
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§ 23 Dnr 2023/00250 


Inrättande av beredningen för framtidens äldreomsorg 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1 Kommunfullmäktige inrättar en beredning för framtidens äldreomsorg i 


Falköpings kommun. 


2 Ledamöter och ersättare nomineras direkt på kommunfullmäktiges 


sammanträde den 30 januari 2023. 


3 Beredningens uppdrag är att utreda och lämna förslag på en 


ändamålsenlig framtida äldreomsorg i Falköpings kommun. 


4 Beredningen ska anlita en extern aktör för att genomföra en utredning och 


genomlysning av äldreomsorgen. Utredningen ska innefatta en 


beskrivning av den nuvarande organisationen, en analys av 


organisationens styrkor och utmaningar samt förslag till nya sätt att 


organisera och bedriva verksamheten på ett effektivt sätt som ger hög 


kvalité för brukarna. 


5 Beredning ska anlita en extern aktör för att genomlysa styrmodellen för 


hemtjänsten och lämna förslag på en förnyad styrmodell med 


utgångspunkt i tillitsbaserad styrning och ledning. Uppdraget ska vara 


slutfört för att socialnämnden ska kunna ta beslut om en förnyad 


styrmodell till 1 oktober 2023. 


6 Årsarvodet för ordförande fastställs till 15% av gällande årsarvode för 


kommunstyrelsens ordförande och för vice ordförande till 7% av 


årsarvode för kommunstyrelsens ordförande. 


7 Kommunfullmäktige antar upprättat förslag på reglemente för 


beredningen, att gälla från och med 15 februari 2023. 


Reservation 


Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverade sig till förmån 


för Albin Gilbertssons (SD) yrkanden.  


Bakgrund 


Äldreomsorgen i Falköpings kommun håller en hög kvalité och den ska 


fortsättningsvis vila på kombinationen av individens behov och 


lagstiftningens krav. Äldreomsorgen finns till för att stödja seniorerna i vår 


kommun när de behöver det som mest och när den egna kraften inte räcker 


till.  


De närmsta åren står äldreomsorgen inför flera stora utmaningar – att 


andelen äldre kommer att öka samtidigt som det blir svårare att hitta 


medarbetare med rätt kompetens, för att nämna två av dem. För att klara 
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äldreomsorgsuppdraget även in i framtiden behövs ett medvetet 


utvecklingsarbete.  


För att säkerställa att Falköpings kommun har en äldreomsorg för framtiden 


behöver organisationen och verksamheten ses över. Förslaget är att detta 


sker genom att tillsätta en fullmäktigeberedning med alla partier vilket 


medför att en bred representation säkerställs. Ambitionen är att utfallet av 


beredningens arbete kan bli ett beslut som håller under lång tid framöver, 


vilket är viktigt för att kunna skapa planerbara förutsättningar för 


verksamheten.  


Uppdraget 


Beredningens uppdrag innebär att utreda och lämna förslag på en 


ändamålsenlig framtida äldreomsorg i Falköpings kommun där hänsyn tas 


till omvärldsförändringar, förändrade krav och utmaningar som kommunen 


står inför.  


Beredningen ska utreda hur den framtida organiseringen av och inriktningen 


för kommunens äldreomsorg ska se ut. Som grund för beredningens arbete 


ska en extern aktör anlitas för att genomföra en utredning och genomlysning 


av äldreomsorgen. Utredningen ska innefatta en beskrivning av den 


nuvarande organisationen, en analys av organisationens styrkor och 


utmaningar samt förslag till nya sätt att organisera och bedriva verksamheten 


på ett effektivt sätt som ger hög kvalité för brukarna. Exempelvis ska 


utredningen belysa styrmodeller, grundbemanning, vårdtyngd, organisering 


av befintliga och framtida särskilda boenden, nya boendeformer samt 


nuvarande och framtida yrkesroller. 


Vidare ska beredningens arbete ske i nära samverkan med både brukare, 


anhöriga, medarbetare, chefer, fackliga organisationer och 


pensionärsorganisationer. 


Beredningens förslag kan därefter ligga till grund för ett beslut om en ny 


organisering av äldreomsorgen som är robust och hållbar inför framtiden.  


Målsättning 


Målsättningen med beredningens arbete är att den framtida äldreomsorgen 


ska ge goda förutsättningar för: 


• Ökad kvalitet och nöjdhet. 


• Förbättrad kompetensförsörjning och minskad personalomsättning. 


• Att se över och använda medarbetares kompetens rätt samt identifiera nya 


yrkesroller. 


• Förbättrad och utökad användning av ny teknik.  
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Sammansättning 


För att möjliggöra en bred representation och en god förankring föreslås att 


samtliga partier representerade i kommunfullmäktige ges plats i 


beredningen, genom en ordinarie och ersättare. Beredningen ska enligt 


reglementet bestå av åtta ordinarie och åtta ersättare.  


Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i beredningen. 


Ordföranden representeras av den styrande koalitionen och vice ordföranden 


representeras av oppositionen. Årsarvodet för ordföranden ska fastställas till 


15% av gällande årsarvode för kommunstyrelsens ordförande och för vice 


ordförande till 7% av gällande årsarvode för kommunstyrelsens ordförande. 


Sammanträdesarvode för presidiet utbetalas inte. 


Tidplan 


Utredningen pågår fram till årsskiftet år 2023/2024, därefter följer politisk 


beredning och förslaget skickas sedan på remiss under hösten 2024. Beslut 


tas senast under våren 2025. 


Finansiering 


Till beredningens förfogande avsätts en budget. Under år 2023 tas 


kostnaderna inom fullmäktiges budget. Beredningen ges tjänstepersonsstöd 


genom kommunstyrelsens och socialnämndens förvaltning. 


Beslutsunderlag 


Ordförandeförslag   


Förslag till reglemente 


Yrkanden 


Albin Gilbertsson (SD) yrkar på att meningen under rubriken 


”Sammansättning” i ordförandeförslaget, ”Ordföranden representeras av den 


styrande koalitionen och vice ordföranden representeras av oppositionen.” 


stryks. 


Albin Gilbertsson (SD) yrkar att årsarvodena för ordförande sänks till 5 % 


och vice ordförande till 2 %. 


Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till Albin Gilbertssons (SD) yrkanden. 


Johanna Svensson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.  


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och beslutspunkterna 


1-5 och 7 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa. 


Ordförande ställer sedan proposition på ordförandeförslaget beslutspunkt 6 


respektive Albin Gilbertssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen 


beslutar i enlighet med ordförandeförslaget. 
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Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget respektive Albin 


Gilbertssons (SD) yrkande om att stryka meningen ”Ordföranden 


representeras av den styrande koalitionen och vice ordföranden representeras 


av oppositionen.” och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 


ordförandeförslaget. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 24 Dnr 2023/00249 


Val av adjungerade representanter till 
kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet  


Kommunstyrelsens beslut 


1  Till adjungerade ledamot i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 


för tiden från och med den 19 januari 2023 intill det nyvalda 


kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod väljs 


 1  Mats Svanteman (MP) 


Yrkanden 


Adam Johansson (M) yrkar att välja Mats Svanteman (MP) till adjungerad 


ledamot.     


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Mats Svanteman (MP) 


Anna-Karin Linder, administratör 


Löneenheten            
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§ 25 Dnr 2022/00554 


Val av ombud vid Falbygdens Bredbands AB:s 
bolagsstämmor 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen väljer Adam Johansson (M) till ombud vid Falbygdens 


Bredband AB:s bolagsstämmor under år 2023. 


2  Kommunstyrelsen väljer Johanna Svensson (S) till ombudsersättare vid 


Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor under år 2023. 


Yrkanden 


Adam Johansson (M) yrkar att välja Adam Johansson (M) till ombud och 


Johanna Svensson (S) till ombudsersättare.     


  


 


Paragrafen skickas till  
Falbygdens Bredband AB 


Adam Johansson (M) 


Johanna Svensson (S) 


Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 26 Dnr 2022/00551 


Val av ägarrepresentant till ägarsamråd för 
samordningsförbundet Skaraborg 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen väljer Karola Svensson (C) till ägarrepresentant i 


Samordningsförbundet Skaraborg från och med den 19 januari 2023 till 


och med den 31 december 2023.  


2  Kommunfullmäktige väljer Johanna Svensson (S) till ersättare för 


ägarrepresentanten i Samordningsförbundet Skaraborg från och med den 


19 januari 2023 till och med den 31 december 2023.   


Yrkanden 


Adam Johansson (M) yrkar att välja Karola Svensson (C) till 


ägarrepresentant och Johanna Svensson (S) till ersättare för 


ägarrepresentanten.     


  


 


Paragrafen skickas till  
Samordningsförbundet Skaraborg  


Karola Svensson (C) 


Johanna Svensson (S) 


Anna-Karin Linder, administratör            


            







 


Kommunstyrelsen 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


42 (59) 


Sammanträdesdatum 


2023-01-18 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 27 Dnr 2022/00557 


Val av ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s 
bolagsstämmor 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen väljer Adam Johansson (M) till ombud vid Falköpings 


Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor under år 2023.  


2  Kommunstyrelsen väljer Johanna Svensson (S) till ombudsersättare vid 


Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor under år 2023. 


Yrkanden 


Adam Johansson (M) yrkar att välja Adam Johansson (M) till ombud och 


Johanna Svensson (S) till ombudsersättare. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Falköpings Hyresbostäder AB 


Adam Johansson (M) 


Johanna Svensson (S) 


Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 28 Dnr 2022/00562 


Val av ombud vid Hotellfastigheter i Falköping AB:s 
bolagsstämmor 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen väljer Anders Winlöf (M) till ombud vid 


Hotellfastigheter i Falköping AB:s bolagsstämmor under år 2023.  


2  Kommunstyrelsen väljer Henrik Brolin (S) till ombudsersättare vid 


Hotellfastigheter i Falköping AB:s bolagsstämmor under år 2023. 


Yrkanden 


Adam Johansson (M) yrkar att välja Anders Winlöf (M) till ombud och 


Henrik Brolin (S) till ombudsersättare.     


  


 


Paragrafen skickas till  
Hotellfastigheter i Falköping AB 


Anders Winlöf (M) 


Henrik Brolin (S) 


Anna-Karin Linder, administratör            


            







 


Kommunstyrelsen 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


44 (59) 


Sammanträdesdatum 


2023-01-18 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 29 Dnr 2022/00563 


Val av ombud vid Inera AB:s ägarråd och 
bolagsstämmor för år 2023 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen väljer Adam Johansson (M) till ombud vid Inera AB:s 


ägarråd och bolagsstämmor under år 2023.  


2  Kommunstyrelsen väljer Johanna Svensson (S) till ombudsersättare vid 


Inera AB:s ägarråd och bolagsstämmor under år 2023 


Yrkanden 


Adam Johansson (M) yrkar att välja Adam Johansson (M) till ombud och 


Johanna Svensson (S) till ombudsersättare.     


  


 


Paragrafen skickas till  
Inera AB 


Adam Johansson (M) 


Johanna Svensson (S) 


Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 30 Dnr 2022/00564 


Val av ombud vid den ekonomiska föreningen 
Kommuninvests föreningsstämmor 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen väljer Adam Johansson (M) till ombud vid den 


ekonomiska föreningen Kommuninvests föreningsstämmor under år 


2023.  


2  Kommunstyrelsen väljer Johanna Svensson (S) till ombudsersättare vid 


den ekonomiska föreningen Kommuninvests föreningsstämmor under år 


2023.  


Yrkanden 


Adam Johansson (M) yrkar att välja Adam Johansson (M) till ombud och 


Johanna Svensson (S) till ombudsersättare.     


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommuninvest 


Adam Johansson (M) 


Johanna Svensson (S) 


Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 31 Dnr 2023/00293 


Val av ombud till föreningsstämmor med den 
ekonomiska föreningen Ätrans Vattenråd 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Till ombud vid föreningsstämmor med den ekonomiska föreningen 


Ätrans Vattenråd under åren 2023–2026 väljs Karola Svensson (C). 


2 Till ombudsersättare vid föreningsstämmor med den ekonomiska 


föreningen Ätrans Vattenråd under åren 2023–2026 väljs Johanna 


Svensson (S). 


Yrkanden 


Adam Johansson (M) yrkar att välja Karola Svensson (C) till ombud och 


Johanna Svensson (S) till ombudsersättare.     


  


 


Paragrafen skickas till  
Ätrans Vattenråd 


Karola Svensson (C) 


Johanna Svensson (S) 


Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 32 Dnr 2023/00295 


Val av representanter till rådet för 
funktionshinderfrågor 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Till ledamot och ordförande i rådet för funktionshinderfrågor för tiden 


från och med den 19 januari 2023 till och med den 31 december 2026 


väljs Karola Svensson (C). 


2  Till ersättare i rådet för funktionshinderfrågor för tiden från och  


med den 19 januari 2023 till och med den 31 december 2026 väljs  


Johanna Svensson (S).  


Yrkanden 


Adam Johansson (M) yrkar att välja Karola Svensson (C) till ledamot och 


ordförande samt välja Johanna Svensson (S) till ersättare.     


  


 


Paragrafen skickas till  
Rådet för funktionshinderfrågor 


Karola Svensson (C) 


Johanna Svensson (S) 


Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 33 Dnr 2023/00298 


Val av representanter till kommunala pensionärsrådet 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen väljer Karola Svensson (C) till ledamot i kommunala 


pensionärsrådet för tiden från och med den 19 januari 2023 till och med 


den 31 december 2026.  


2 Kommunstyrelsen väljer Johanna Svensson (S) till ersättare i kommunala 


pensionärsrådet för tiden från och med den 19 januari 2023 till och med 


den 31 december 2026.   


Yrkanden 


Adam Johansson (M) yrkar att välja Karola Svensson (C) till ledamot och 


välja Johanna Svensson (S) till ersättare.     


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunala pensionärsrådet 


Karola Svensson (C) 


Johanna Svensson (S) 


Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 34 Dnr 2023/00297 


Nomineringar till styrelsen för klimatkommunerna 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att nominera Karola Svensson (C) till 


styrelsen för klimatkommunerna. 


Nominering 


Karola Svensson, Centerpartiet, är kommunalråd i Falköpings kommun och 


har varit med i kommunfullmäktige sedan 2006. Hon brinner för 


landsbygdsutveckling, företagande och en hållbar relation mellan stad och 


land. 


Klimatfrågan prioriteras högt i Falköping där målet är att bli fossilfri 


2030. Karola har en aktiv roll i att säkerställa genomförandet av den 


klimatstrategi som ser till att kommunen tar sitt ansvar i 


klimatomställningen. 


Karola är ordförande i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet som 


ska säkerställa att klimatomställningen på lång sikt gynnar alla invånares 


välmående. Hon för med sig ett perspektiv på klimaträttvisa där trygghet och 


respekt för barns och ungas uppväxtvillkor står i centrum, småföretagande 


gynnas, levande landsbygd är en förutsättning och ingen lämnas utanför. 


Falköping drivs av en bred koalition med sex samarbetspartier. Som 


kommunstyrelsens vice ordförande är Karola van vid att lyfta fram det som 


förenar snarare än skiljer, med fokus på gemensamma framtidsvisioner och 


handlingskraft för hela mänsklighetens bästa. 


Genom att lyfta in de små och mellanstora kommunernas perspektiv 


blir Karola ett starkt och värdefullt tillskott till klimatkommunernas styrelse. 


Yrkanden 


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


  


 


Paragrafen skickas till  
Klimatkommunerna            
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§ 35 Dnr 2023/00312 


Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2023 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


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


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


Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. 


Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, 


ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kommunstyrelsens 


delegationsbestämmelser. 


Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 


samma rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Kommun-


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


som helst återkalla delegationen. 


Anmälan av delegationsbeslut 


Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens delegations-


bestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande 


sammanträde. Anmälda delegationsbeslut presenteras för kommunstyrelsen i 


form av nedanstående förteckning. 


Anmälda delegationsbeslut 


Dokumentid Beslut Handläggare 


91061 Avtal med Matlagerskan om 


konsulttjänster för att stötta i projektet 


Lokal Matkultur Falbygden 


Pia Alhäll 


91062 Avtal med Lokalproducerat i Väst om 


konsulttjänster för att stötta i projektet 


Lokal Matkultur Falbygden 


Pia Alhäll 


91358 Upphandling av drift av Mössebergs 


camping - tilldelningsbeslut 


Pia Alhäll 


91424 Avtal med Nordic Wellness Falköping 


om samarbete för att minska 


användning av dopningspreparat på 


träningsanläggningar 


Edvin Ekholm 


91425 Avtal med Actic Falköping Odenbadet 


om samarbete för att minska 


Edvin Ekholm 
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användning av dopningspreparat på 


träningsanläggningar 


91426 Avtal med Falköpings kommungym 


om samarbete för att minska 


användning av dopningspreparat på 


träningsanläggningar 


Edvin Ekholm 


91427 Avtal med Falköpings 


Tyngdlyftningsklubb om samarbete för 


att minska användning av 


dopningspreparat på 


träningsanläggningar 


Edvin Ekholm 


91428 Avtal med FAIK 


Friidrott/Tyngdlyftning om samarbete 


för att minska användning av 


dopningspreparat på 


träningsanläggningar 


Edvin Ekholm 


91429 Avtal med Seam -Gym och 


Yogacenter om samarbete för att 


minska användning av 


dopningspreparat på 


träningsanläggningar 


Edvin Ekholm 


91431 Avtal med Träningskompaniet 


Falköping om samarbete för att minska 


användning av dopningspreparat på 


träningsanläggningar 


Edvin Ekholm 


91432 Avtal med PULS träningscenter om 


samarbete för att minska användning 


av dopningspreparat på 


träningsanläggningar 


Edvin Ekholm 


91450 Ordförandebeslut gällande Falköpings 


kommuns pris för hållbar utveckling 


till näringslivet år 2022 


Adam 


Johansson 


91456 Förlängning av avtal gällande 


konsultuppdrag om strategiska 


utvecklingsfrågor med fokus på 


biogasutvecklingen 


Pia Alhäll 


91473 Avtal med Svea Solar Utility 


Development AB om projektering 


gällande solenergi samt bilaga 1 och 2 


Adam 


Johansson 


91479 Avtal om jordbruksarrende på del av 


fastigheten Väsmestorp 2:50 


Lolita Dikanda 


91599 Avtalsoffert med Credit Safe avseende 


kreditupplysning 


Catrine Berger 
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91601 Avtal med Biltema Pia Alhäll 


91604 Uppsägning av benefik nyttjanderätt 


på del av fastigheten Gamla stan 2:26 


KS 2020/25 


Lolita Dikanda 


91610 Uppsägning av jordbruksarrende 


gällande del av fastigheten Tåstorp 7:7 


Lolita Dikanda 


91611 Avtal om benefik nyttjanderätt på del 


av fastigheten Tåstorp 7:7 


Lolita Dikanda 


91616 Direktupphandlat ramavtal för 


Skyfallskartering i Falköpings 


kommun 


Edvin Ekholm 


91625 Avtal med Creditsafe i Sverige AB om 


tjänsten företagsupplysningar 


Magnus 


Fleischer 


91638 Adressättning för fastigheten Jungfrun 


3 


Mikael Carp 


91648 Direktupphandlat avtal med Limepark 


AB avseende Kommunikation & 


Media delområde webbutveckling 


Pia Alhäll 


91654 Korrigering gällande priser i avtal med 


Lokalproducerat i Väst om 


konsulttjänst för att stötta i projektet 


"Lokal Matkultur Falbygden" 


Pia Alhäll 


91657 Korrigering gällande priser i avtal med 


Matlagerskan om konsulttjänster för 


att stötta i projektet Lokal Matkultur 


Falbygden 


Pia Alhäll 


91664 Personuppgiftsbiträdesavtal med 


Miljödata AB 


Maria Axelsson 


91687 Ansökan om lokal naturvårdsatsning - 


Lona gällande projektet Skydda och 


utveckla Store mosse på Mösseberg 


Dag Fredriksson 


91690 Ansökan om lokala 


naturvårdssatsningar Lona gällande 


projektet utöka naturreservatet Gröna 


mad samt utveckla tillgängligheten 


Dag Fredriksson 


91693 Ansökan om lokala 


naturvårdssatsningar Lona gällande 


projektet Dammen som 


kulturhistoriskt och ekologiskt 


besöksmål - Ryttarens mosse 


Dag Fredriksson 
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91697 Ansökan om lokala 


naturvårdssatsningar Lona gällande 


projektet klimat och 


mångfaldsvåtmark i Börstig Skara stift 


Dag Fredriksson 


91704 Ansökan till Länsstyrelsen gällande 


Lona-projekt om våtmarker i 


Wrågården 


Dag Fredriksson 


91713 Avtal med Aktiv Handel avseende 


julgåva år 2022 


Pia Alhäll 


91720 Avtal med Ekman och Winroth 


gällande samarbete kring rörlig media 


Pia Alhäll 


91721 Avtal med Z-reklam Falköping AB 


avseende profilprodukter 


Pia Alhäll 


91722 Avtal med Z-reklam Falköping AB 


avseende tryckeritjänster 


Pia Alhäll 


91723 Avtal med Z-reklam Falköping AB 


avseende skyltar och dekor 


Pia Alhäll 


91724 Avtal med Swedbank avseende 


löneförmedlingstjänst 


Pia Alhäll 


91788 Avtal med kommunerna i östra 


Skaraborg (Ö9) om samverkan 


gällande drift och förvaltning av 


gemensamt ekonomisystem 


Pia Alhäll 


91804 Avtal om lägenhetsarrende på del av 


fastigheten Torrevalla 1:1 


Lolita Dikanda 


91826 Adressättning för fastigheten Asstorp 


7:3 


Mikael Carp 


91828 Adressättning för fastigheten 


Hornborga 13:7 


Mikael Carp 


91834 Avtal om lägenhetsarrende på del av 


fastigheten Väsmestorp 2:50 


Lolita Dikanda 


91836 Adressättning för fastigheten Bredene 


12:2 


Mikael Carp 


91850 Ansökan om förskott av nationella 


projektmedel gällande projektet 


Hållbar platsutveckling Hornborgasjön 


Falköpings kommun 


Pia Alhäll 
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91894 Yttrande från Falköpings kommun 


gällande vattenverksamhet på 


fastigheten Ingefredsgården 23:1 


Dag Fredriksson 


91901 Avtal med Twodays AB om tillägg 


gällande prenumeration av 


konsulttjänst för år 2023 


Linda Karelid 


91925 Adressättning för fastigheten Sätuna 


18:1 


Mikael Carp 


91936 Yttrande gällande ändrade föreskrifter 


för Hornborgasjöns NR 


Dag Fredriksson 


91944 Ordförandebeslut gällande utseende av 


dataskyddsombud för 


kommunstyrelsen från och med 1 


januari 2023 


Linda Karelid 


 


91945 


Ordförandebeslut gällande beslut om 


att godkänna avtal med västra 


Götalandsregionen om 


naturbruksutbildning 


Linda Karelid 


91946 Avtal med FAIK slalomklubb om 


lägenhetsarrende på del av Bestorp 


12:12 undertecknat 


Lolita Dikanda 


91952 Avtal med KNL- Kristina Nilsson 


Lindström enskild firma om 


konsulttjänster gällande 


tillväxtprojektet "Hållbar 


platsutveckling Hornborgasjön" 


fördjupning avseende det 


offentliga ansvarstagandet 


Pia Alhäll  


 


 


91953 Avtal med PayEx Sverige AB om 


kortinlösen internet 


Pia Alhäll 


91954 Avtal med PayEx Sverige AB om 


kortinlösen terminal 


Pia Alhäll 


92036 Ordförandebeslut gällande utseende av 


dataskyddsombud för 


överförmyndaren i 


Falköping 


Linda Karelid  


 


92048 Servitut på fastigheten Timmerstapeln 


2 och 3 till förmån för fastigheten 


Friggeråker 


Alexander 


Järkeborn  
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25:8 gällande anläggning av 


järnvägsspår med mera 


92049 Servitut på Vedtraven 3 till förmån för 


Friggeråker 25:8 undertecknat 


Alexander 


Järkeborn 


92064 Avtal om servitut på fastigheten Sankt 


Botvid 15 till förmån för Ranten 2:23 


Lolita Dikanda 


92084 Delegationsbeslut remittering av 


motion från Susanne Berglund (S) om 


handlingsplan Linda Karelid för barn 


som är anhöriga till personer med 


psykisk ohälsa 


 


92096 Avtal om gymnasieutbildning inom 


naturbruk signerat 


Pia Alhäll 


92114 Avtal med Avfall och Återvinning 


Skaraborg om behandling och 


återvinning av avfall i Patrick 


Nohlgren biogasanläggning 


 


92115 Avtal med Västtrafik AB gällande 


uppdrag om tillköp av närtrafik samt 


bilaga 


Adam 


Johansson 


92119 38820, lgh 1, Hyresavtal uthyrd 


bostad, Näregården Friggeråker, LSS-


boende 


Mikaela 


Carlsson 


92348 Adressättning för fastigheten Anden 


16 


Mikael Carp 


92349 Avtal med Karamell Kommunikation 


om kommunikationstjänster år 2023 


Edvin Ekholm 


92380 38835, lgh 1106, Hyresavtal uthyrd 


bostad, Danska Vägen 64, LSS-boende 


Mikaela 


Carlsson 


92391 38723, Tilläggsavtal, Nygatan 23, 


Offentlig WC 


Marcus Boström 


92566 Avtal Servitut på Slöta 4:125 till 


förmån för Slöta 4:71, undertecknat 


Lolita Dikanda 
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§ 36 Dnr 2023/00001 


Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2023 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Anmälningsärenden 


I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 


händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.   


Nr Ärende 


1 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund direktionsmöte 


den 11 november år 2022 


2 Mötesanteckningar rådet för funktionshinderfrågor 2022-11-


21 


3 Protokoll från avfall och återvinning Skaraborgs 


direktionsmöte den 21 november år 2022 


4 Statistik över inkomna synpunkter till 


kommunledningsförvaltningen under perioden 1 augusti 2022 


till 30 november 2022 


5 Protokoll från miljönämnden östra Skaraborgs sammanträde 


den 7 december år 2022 


6 Sammanställning över inkomna synpunkter till 


samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 2022-08-01 


till 2022-11-30 


7 Protokoll från direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg 


den 16 december 2022 


8 Protokoll från Samordningsförbundet Skaraborg den 22 


november 2022 


9 Protokoll från Samordningsförbundet Skaraborgs 


sammanträde den 21 december 2022 
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§ 37 Dnr 2023/00313 


Rapportering från arbetet i kommunalförbunden år 
2023 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Information 


Adam Johansson (M) informerar om Skaraborgs kommunalförbunds senaste 


möte.  


 Behov av att möta nya etableringar 


o Omställningskontor/Volvo batterifabrik 


 Nytt presidium är valt. Falköping genom Adam Johansson (M) 


föreslagen som ordförande i Västra Stambanegruppen. 


Miljösamverkan östra Skaraborg 


 Ny ordförande i miljönämnden 


Avfall & Återvinning  


 Nästa möte är 30 januari 2023. 
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§ 38 Dnr 2023/00040 


Start av utförande av projektet Ishallen Odenrinken 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att starta 


projektet Ishallen Odenrinken till en kostnad av 36 miljoner kronor. 


Investeringen ger kommunen en ökad kapitalkostnad på 1 479 000 kronor 


per år.  


2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge ett 


tilläggsanslag på 2,9 miljoner kronor för installation av solceller på 


Ishallen Odenrinken. Investeringen ger kommunen en ökad 


kapitalkostnad på 119 000 kronor per år. 


Sammanfattning 


Ishallen Odenrinken är placerad i Falköpings kommuns tätort och nyttjas av 


allmänheten, barn- och utbildningsförvaltningen samt  kultur- och 


fritidsförvaltningen. Verksamheten har framfört önskemål om ett bättre 


inomhusklimat och en högre temperatur i ishallen.  


Efter en förstudie utförts 2020 samt två ytterligare utredningar utförts av 


Avnova och RISE under 2021 konstaterades det att ishallens klimatskal och 


luftkvalité behövde åtgärdas. 


I enlighet med kommunens klimatstrategi samt riktlinje för 


solcellsanläggning på kommunala byggnader utreddes förutsättningar för att 


installera solceller i syfte att minska energikostnader. Då Odenrinken och 


Ållebergsgymnasiet har ett gemensamt elabonnemang kan energin som 


utvinns av solcellsanläggningen nyttjas till Odenrinken samt gymnasiets 


byggnader. 


Projektets kostnad på 36 miljoner kronor ligger inom budgeterad ram i 


flerårsplan 2023-2026. Dock krävs tilläggsanslag på 2,9 miljoner kronor för 


solcellsanläggning.  


Projektets sammanlagda kapitalkostnad vid en investering på 38,9 miljoner 


kronor beräknas uppgå till cirka 1 598 000 miljoner kronor per år.  


Uppvärmning av Odenrinken bedöms generera en ökad driftkostnad, 


ökningen kommer dock dämpas om solcellsanläggning installeras. 


För att hålla planerad tidsplan föreslår förvaltningen att starta projektet samt 


att tilläggsanslag på 2,9 miljoner kronor beviljas.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-01-10 
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Yrkanden 


Albin Gilbertsson (SD) yrkar bifall till förslaget.     


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att 


kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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