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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:00–16:35, ajournering kl. 13:55–14:34 

Beslutande Adam Johansson (M), Ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice 
ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S) 
Göran Gynnemo (KD), tjänstg. ers. 
Jonas Larsson (SD) 
 

Johanna Svensson (S) 
Pema Malmgren (M) 
Annika Carp (L) 
Marita Ljus (SD) 
Niclas Hillestrand (S) 
Erik Kyrkander (V) 
Vanja Wallemyr (C) 

Ersättare 

 

Susanne Berglund (S) 
Roger Lundberg (S) 
Sture Olsson (M) 

Eva Dahlgren (C) 
Corry Thuresson (S) 

Övriga närvarande 
 
 
 

Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Sebastian Helin, kommunsekreterare  
Stefan Danielsson, projektledare, § 137 
Richard Lööv, projektledare, § 137 
Krister Lundberg, projektledare, § 137 
Adela Kapetanovic, VA-chef, § 137 
Fredrik Johansson, biträdande förvaltningschef, § 137 
Cecilia Nordh, lokalstrateg, § 137 
Marcus Boström, fastighetschef, § 137 
Elin Stål Tingbratt, redovisningsansvarig, § 140 
Magnus Fleischer, ekonomichef, §§ 140-141 
Sara Lehman Svensson, utvecklingsledare, §§ 147-148 
Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur, §§ 150-151 
Thérese Broman, trafikingenjör, § 150 
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig, § 153 

Justerare Ingvor Bergman (S) 

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 137-157 

Ordförande Adam Johansson 

Justerare  Ingvor Bergman 
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Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-10-19 
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Anslaget är uppsatt  2022-10-25–2022-11-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Sebastian Helin 
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§ 137 Dnr 2022/00289 

Information och statusrapport om pågående 
byggnadsprojekt år 2022, tertial 2 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Information 

Projektledarna Stefan Danielsson, Richard Lööv och Krister Lundberg, VA 

Chef Adela Kapetanovic och Biträdande förvaltningschef Fredrik Johansson 

på samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om följande pågående projekt. 

 Platåskolan 

 Stenstorps vårdcentral 

 Korttidsboende Jättenegatan 

 Frökindsgården 

 Stadshuset etapp 1 

 Odensbergs förskola och kök 

 Odenrinken 

 Ombyggnad Kättilstorp 

 Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 

 Sikagårdsgatan inkl rondell och gator 

 Förlängning Sikagårdsgatan 

 Överlämningsbangård 

 Marjarp Dryport Spår 5 

 Fåraberget etapp 2B bostadsområde 
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§ 138 Dnr 2021/00522 

Besvarande av motion från Johanna Svensson (S) om 
arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt 
boende 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen 

bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd i äldreomsorgen, som 

en engångsföreteelse och att statsbidrag används för ändamålet. 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna har genom Johanna Svensson (S) lämnat in en motion 

om arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt boende. 

Socialdemokraterna yrkar: 

•  Att tillsvidareanställd personal samt personal som går på vikariat i mer än 

6 månader inom hemtjänst och särskilt boende ska få arbetsskor.  

•  Att detta ska ske med ett skobidrag på minst 1000 kr.  

•  Dessa arbetsskor ska användas på arbetsplatsen för att de inte ska 

förmånsbeskattas.  

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motionen 

bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd i äldreomsorgen, som en 

engångsföreteelse och att statsbidrag används för ändamålet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-11 

 Socialnämnden § 24/2022 

 Kommunfullmäktige § 120/2021 

 Motion från Johanna Svensson (S) om arbetsskor till personal inom 

hemtjänst och särskilt boende 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige 
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§ 139 Dnr 2022/00332 

Kommunrevisionens granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till kommunrevisionen 

angående granskningen av verkställigheten av kommunfullmäktiges 

beslut enligt yttrande i kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 

2022-09-15. 

Sammanfattning 

På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 

verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Kommunens revisorer har 

behandlat och godkänt revisionsrapporten och överlämnat rapporten till 

kommunstyrelsen för yttrande med frågeställningen vilka åtgärder som 

kommunstyrelsen avser att genomföra. Kommunledningsförvaltningen har 

sedan våren 2020 infört en systematik för uppföljning av beslut. 

Kommunrevisionen föreslår i rapporten att en sådan sammanställning bör 

redovisas formellt till politiken. Kommunledningsförvaltningen avser att 

införa en sådan rutin, genom ett anmälningsärende till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 90/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-15 

 Missiv från kommunrevisionen 

 Revisionsrapport från KPMG, Granskning av verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunrevisionen  

Kommunfullmäktige 
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§ 140 Dnr 2022/00402 

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 
2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2022. 

Kommunstyrelsens beslut 

2  Kommunstyrelsen beslutar att ge HR-avdelningen i uppdrag att ta fram en 

fördjupad redovisning och analys av sjukfrånvaron. Uppdraget ska 

redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 december." 

3  Kommunstyrelsen beslutar att notera att tekniska nämnden, 

socialnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden prognosticerar en 

betydande avvikelse gentemot budget. Uppföljning har skett med 

nämnderna kring underskottet vid ett dialogmöte den 17 oktober 2022. 

Sammanfattning 

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2022 visar ett positivt 

resultat på 112,9 mnkr (föregående år 91,2 mnkr kr), exklusive förändring 

semesterlöneskuld. Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat 

på 104,0 miljoner kronor, föregående år var prognosen 88,6 miljoner kronor. 

Det är alltså betydligt högre resultat än föregående år både vad gäller utfall 

och prognos. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 91/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-22 

 Uppdateringar delårsrapport 2022-08-31, daterat 2022-10-17 

 Delårsrapport per den 31 augusti för Falköpings kommun, 2022-09-

21 

 Verksamhetsrapporter per den 31 augusti 2022 från samtliga 

nämnder 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar följande, "kommunstyrelsen beslutar att ge HR-

avdelningen i uppdrag att ta fram en fördjupad redovisning och analys av 

sjukfrånvaron. Uppdraget ska redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott 

den 7 december." 
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Adam Johansson (M) yrkar följande, "kommunstyrelsen beslutar att notera 

att tekniska nämnden, socialnämnden och kompetens- och 

arbetslivsnämnden prognosticerar en betydande avvikelse gentemot budget. 

Uppföljning har skett med nämnderna kring underskottet vid ett dialogmöte 

den 17 oktober 2022."  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottet.  

Ordförande ställer sedan proposition på Adam Johanssons (M) yrkanden 

respektive avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

yrkandena. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 141 Dnr 2022/00403 

Finansrapport för Falköpings kommun per den 31 
augusti 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen godkänner finansrapporten för Falköpings kommun 

per den 31 augusti 2022. 

Sammanfattning 

Finansrapporten ger en övergripande bild av Falköpings kommuns 

finansiella läge per den 31 augusti 2022, samt en analys och prognos kring 

framtida finansiell utveckling. Rapporten berör både kommunens upplåning, 

placeringar och likviditet. Förvaltningens bedömning är att rapporten följer 

det som enligt kommunens policy för finansfrågor ska rapporteras till 

kommunstyrelsen. Rapporten i sig och kommunstyrelsens beslut medför 

inget behov av särskild finansiering. De finansiella frågorna har dock stor 

ekonomisk betydelse för kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-19 

 Finansrapport per 2022-08-31 upprättad av 

kommunledningsförvaltningen 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen 

Kommunrevisionen  
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§ 142 Dnr 2022/00374 

Beslut om skattesats för år 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den 

kommunala skattesatsen för år 2023 lämnas oförändrad, och fastställs till 

21,95 öre per skattekrona. 

Sammanfattning 

Falköpings kommuns budgetprocess för år 2023-2025 är i år 2022 förlängd 

med en månad på grund av val till kommunfullmäktige som genomfördes 

den 11 september 2011. Eftersom kommunfullmäktige därför inte beslutar 

om skattesatsen för år 2023 innan oktober månads utgång behöver istället 

kommunstyrelsen föreslå skattesatsen den preliminära kommunala 

inkomstskatten för år 2023. Falköpings budgetberedning behandlade 

skattesatsen i samband med budgetförutsättningar för år 2023-2025, 

budgetberedningen lämnade då skattesatsen oförändrad på 21,95 öre per 

skattekrona år 2023. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att processen är i linje med 

gällande styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning, vidare har 

skattesatsen behandlats av budgetberedningen i samband med 

budgetförutsättningarna under våren och den nya skatteprognos som 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade under augusti har 

haft mindre konsekvenser på kommunens budgeterade resultat. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 93/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-20 

 Budgetförutsättningar för år 2023-2025 
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§ 143 Dnr 2022/00405 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige år 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar för år 2023. 

18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni, 16 augusti, 13 

september, 18 oktober, 15 november. 

Sammanträdena startar klockan 13.00. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande 

sammanträdesdagar för år 2023. 

30 januari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 28 augusti, 25 september, 

30 oktober, 27 november. 

Sammanträdena startar klockan 18.30, med undantag för aprilmötet då 

årsredovisningen behandlas där mötet startar klockan 17.00, budgetmötet 

i oktober där mötet startar klockan 09.00, samt sista mötet i november 

som startar klockan 17.00. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om sina sammanträdesdagar och 

kommunfullmäktige ska fatta beslut om sina sammanträdesdagar för år 2023. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesplan 

vilken innebär att kommunstyrelsen sammanträder tio gånger och 

kommunfullmäktige nio gånger. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 94/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-23 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 144 Dnr 2022/00312 

Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av taxa 

för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

2  Ändringen gäller från och med den 1 januari 2023 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut 

den 25 oktober 2021, § 111. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att höja 

brukningsavgifterna i taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar. Skälet är att nämnden behöver möta ökade kostnader 

för bland annat levererat vatten och personal samt att täcka underskott i VA-

fonden. Förslaget innebär en höjning av taxan med cirka tio procent. 

Höjningen innebär ändå att Falköpings kommun troligen kommer att hamna 

under medelvärdet för VA-avgifter i Sverige år 2023. Mot bakgrund av 

tekniska nämndens förslag, föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunfullmäktige antar ändringen av taxan. Ändringen medför inte någon 

ekonomisk påverkan på nämnden då avgifterna belastar VA-abonnenterna. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2022 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-01 

 Tekniska nämndens beslut, 2022-06-20 

 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-06-23  

 Förslag till taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar, 2022-09-01 
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§ 145 Dnr 2022/00335 

Antagande av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område enligt upprättat förslag från 

kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg.  

2  Miljönämnden östra Skaraborg bemyndigas att för varje kalenderår 

justera de i taxan antagna avgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats i 

oktober månad före avgiftsåret. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 

oktober månad 2021. 

3  Taxan gäller från och med den 1 januari 2023 och ersätter nuvarande taxa 

för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, som beslutades av 

kommunfullmäktige den 27 september 2021, § 99. 

Sammanfattning 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg har beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige i medlemskommunerna att anta taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med den 1 januari 2023. 

Den nuvarande taxan antogs av kommunfullmäktige i september 2021 och 

redan då planerades för att taxan skulle behöva antas på nytt år 2022. Detta 

för att möjliggöra en stegvis övergång till att för planerad tillsyn betala en 

avgift utifrån nedlagd tid i efterskott. Genom förslaget övergår ytterligare 

cirka 400 verksamheter till efterhandsdebiteringar. I övrigt har inga större 

förändringar gjorts. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att 

kommunfullmäktige kan anta taxan på området i enlighet med 27 kap. 1 § 

miljöbalken och föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 

med direktionens förslag. Förslaget får inga direkta ekonomiska 

konsekvenser för Falköpings kommun då finansiering sker genom 

avgiftsuttag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 96/2022 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-06 

 Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkans östra 

Skaraborgs beslut, 2022-06-14 

 Förslag till taxa inklusive taxebilaga 1-3, 2022-06-14 
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§ 146 Dnr 2022/00263 

Antagande av avfallstaxa för Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avfallstaxa för 

Falköpings kommun enligt direktionens förslag. 

2  Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2021, § 110.  

3  Besluten i punkterna 1 och 2 gäller under förutsättning att 

medlemskommunerna Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, 

Skövde, Tibro och Töreboda fattar beslut i enlighet med direktionens 

förslag. 

Sammanfattning 

Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg har 

beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till gemensam 

avfallstaxa. Förslaget innebär att grundavgifter för småhus och lägenheter 

och tömning av enskilda avloppsanläggningar höjs. Taxehöjningen bedöms 

dock vara lägre än den höjning om sex miljoner kronor som tidigare 

prognostiserats. Förslaget har förankrats med medlemskommunernas 

kommundirektörer. Kommunledningsförvaltningen föreslår 

kommunfullmäktige att anta ändringen. Höjningen av avgifterna finansieras 

av renhållningskollektivet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 97/2022 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-01 

 Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning 

Skaraborgs beslut, 2022-05-23 

 Skrivelse om gemensam avfallstaxa från kommunalförbundet, 2022-

05-27 

 Förslag till gemensam taxa, 2022-05-27 
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§ 147 Dnr 2022/00037 

Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen - 
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun åtar sig att arbeta med 

26 åtgärder i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025. 

Sammanfattning 

Ett nytt Åtgärdsprogram för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra 

Götaland 2022-2025 har tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland 

tillsammans med Skogsstyrelsen. Vissa åtgärder i programmet behöver 

genomföras på kommunal nivå. Kommunerna i Västra Götaland har 

tillfrågats om vilka delar av programmet den egna kommunen åtar sig att 

arbeta med som ett bidrag till det regionala miljömålsarbetet. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Falköping åtar sig 26 av totalt 39 

åtgärder tänkta för kommuner. De flesta av dessa åtgärder arbetar 

kommunen redan med inom befintliga medel. Beslutet får därmed inga 

direkta ekonomiska konsekvenser. Däremot skulle ambitionsnivån kunna 

höjas och kvaliteten i genomförandet stärkas med hjälp av ökade resurser. 

Det är relevant att ta hänsyn till miljömålsarbetet i kommande 

budgetprocesser. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 98/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-08 

 Detaljerat underlag om åtgärderna (Länsstyrelsen) 

  

 

Paragrafen skickas till  
Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

Sara Lehman Svensson, utvecklingsledare hållbarhet 

Amina Johansson, utvecklingsledare miljö/klimat 

Dag Fredriksson, kommunekolog  

Amelie Sandström, bitr stadsbyggnadschef  

Kerstin Johnsson, kostchef 
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§ 148 Dnr 2022/00317 

Remiss från Miljödepartementet om slutbetänkande 
SOU 2022:21 - Rätt för klimatet 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen enligt kommunlednings-

förvaltningens förslag till remissvar, daterat den 10 oktober 2022. 

Sammanfattning 

Falköpings kommun är remissinstans för klimaträttsutredningens 

slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Utredningen föreslår 

åtgärder inom tre områden: 1) Främja bidrag till klimatomställningen genom 

ändringar i miljöbalken, 2) Underlätta byggande av elnät, 3) 

Transporteffektivt samhälle. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram 

ett remissvar som ställer sig positivt till utredningens förslag, då kraftfulla 

åtgärder krävs för att nå klimatmålen.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-10 

 Remissvar från Falköpings kommun – yttrande över Rätt för klimatet 

SOU 2022:21, 2022-10-10 

 Remissmissiv Klimaträttsutredningens slutbetänkande 

 Statlig utredning Rätt för klimatet SOU 2022:21 

  

 

Paragrafen skickas till  
Regeringskansliet 

Sara Lehman Svensson, utvecklingsledare 

Amina Johansson, utvecklingsledare 
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§ 149 Dnr 2022/00327 

Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom den regionala 

handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland, 2023-2024. 

Sammanfattning 

År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

överenskommelsen “Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 

Överenskommelsen syftade bland annat till att stärka kommuner och 

regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att 

minska den psykiska ohälsan. Utifrån den överenskommelsen tog Västra 

Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden, 

VästKom, samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland 

och Göteborg (NSPHVG) år 2017 fram en gemensam handlingsplan för 

psykisk hälsa. Skaraborgs Kommunalförbund har nu ställt sig bakom ett 

förslag om förlängning av handlingsplanen som då totalt kommer att omfatta 

perioden 2018-2024. De rekommenderar sina medlemskommuner att göra 

detsamma. Kommunledningsförvaltningen är positiv till handlingsplanen för 

psykisk hälsa vilken i stor utsträckning ligger in linje med de insatser 

Falköpings kommun valt att satsa på. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet § 27/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-09 

 Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund Förlängning av 

handlingsplan psykisk hälsa 

 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2024 

  

 

Paragrafen skickas till  
Eva Olofsson, Socialförvaltningen 

Nathalie Urbäck, Socialförvaltningen 

Emelie Westerling, Socialförvaltningen 

Camilla Dahl, Socialförvaltningen 

Christian Velander, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
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§ 150 Dnr 2022/00395 

Tillköp från Västtrafik av närtrafik mellan landsbygd 
och tätort under helg och natt 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att tillköp ska göras av närtrafik helg och natt 

till lördag och söndag.   

2  Kommunstyrelsen beslutar att finansiering hanteras inom ramen för 

höstens budgetberedning inför arbetet med Flerårsplan 2023-2025. 

Inkommen kalkyl från Västtrafik visar att det behövs en förstärkt 

kollektivtrafikbudget om 500 000 kronor per år. 

Sammanfattning 

Närtrafik är ett alternativ för dem som vill åka kollektivt mellan landsbygd 

och utpekade närtrafikhållplatser inom tätorterna. Inom vissa tidsintervaller 

går det att resa mellan valfri adress (på landsbygden enligt karta från 

Västtrafik) och någon av kommunens närtrafikhållplatser. Se bilaga 1. 

Grundutbudet av närtrafik är fem intervall på vardagar, medan tidsintervallet 

på helg och natt till lördag och söndag inte ingår i grundutbudet. Falköpings 

kommun är en av 12 kommuner som har fått hela utbudet (grundutbud + 

helg och natt mot lördag/söndag) finansierat av Västtrafik, några kommuner 

gör tillköp av helgtrafiken och några kommuner har ingen trafikering alls 

helg och natt till lördag och söndag. Västtrafik tog i juni 2022 beslut om att 

likrikta närtrafiken för samtliga kommuner, vilket innebär att de kommuner 

som vill fortsätta med närtrafik helg och natt till lördag och söndag måste 

göra ett tillköp. I samband med beslutet togs också beslut om att göra 

förbättringar av närtrafiken såsom att utöka till sju tidsintervall och så 

småningom integrera biljettsortimentet så att fler biljettyper kan användas i 

närtrafiken, och närtrafiken ska synliggöras i ToGo-appen.  

Förvaltningen ställer sig bakom ett beslut om att göra tillköp av närtrafikens 

samtliga tidsintervaller på helg och natt till lördag och söndag. Närtrafiken är 

ett viktigt komplement till den allmänna kollektivtrafiken  i syfte att 

upprätthålla en lägsta servicenivå för dem som bor utanför tätorterna eller 

utan närhet till regionnätet. 

Ett beslut om tillköp innebär att kommunens kollektivtrafikbudget behöver 

utökas med 500 000 kronor. Finansiering av tillköpet tas med i 

budgetprocessen till flerårsplan 2023-2025. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 99/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-08 
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 Bilaga 1- information närtrafik 

 Bilaga 2 - kalkylförslag 

  

 

Paragrafen skickas till  
Thérese Broman, trafikingenjör 

Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur 

Susanne Beijbom, ekonom 
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§ 151 Dnr 2022/00396 

Genomförandeavtal med SLP Falköping Okularet AB 
om spårbyggnation 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna  

genomförandeavtal med SLP Falköping Okularet AB om spårbyggnation. 

Sammanfattning 

Fastighetsbolaget SLP Falköping Okularet AB (SLP) äger sedan våren 2022 

fastigheten Okularet 12 i Falköping, fastigheten kallas även Greenlog, och 

ägdes tidigare av Mössebergsbolaget. Fastighetens lagerbyggnad har nyligen 

byggts ut med 4000 kvm från de ursprungliga 17 000 kvm. Detta gör att det 

finns behov av ytterligare ett tågspår till fastigheten. Detta spår kommer att 

byggas i samband med byggnationen av den nya överlämningsbangården. 

Kommunen följer den tidigare principen som använts vid spårbyggnation av 

industrispår, om att bygga spår till fastighetsgräns. Då kommunen är 

spårförvaltare bedömer förvaltningen att det mest ekonomiskt fördelaktiga 

och rationella upplägget är att kommunen upphandlar och genomför 

byggnationen av egen spåretablering fram till tomtgräns, samt lägger ut ett 

spår på SLP:s fastighet. När spåret är färdigställt köper företaget spårdelen 

på sin fastighet av kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-12 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 100/2022 

 Genomförandeavtal med bilagor 
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§ 152 Dnr 2022/00406 

Avtal om fortsatt samverkan kring Platåbergens 
Geopark 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal med Grästorps kommun gällande 

samverkan kring Platåbergens Geopark. Avtalet gäller till och med den 31 

december år 2024. 

Sammanfattning 

Geoparken etablerades i juni 2017 och Grästorps kommun har förlängt sitt 

ägarskap till den 31 december 2024. Under våren 2022 beviljade Unesco 

exekutive board Platåbergens Geopark att etablera Sveriges första Unesco 

Globala Geopark i platåbergslandskapet i Västergötland, en yta på 3690 

km2. Gränserna är satta utefter ett geologiskt perspektiv och inte efter 

kommungränserna. En geopark ska bidra till att stärka områdets identitet, ge 

lokalbefolkningen en ökad stolthet över sitt närområde och locka besökare 

att upptäcka platåbergslandskapets fascinerande historia. Grästorps kommun, 

i egenskap av projektägare, har skickat ut samarbetsavtal till de åtta övriga 

kommunerna för underskrift. Avtalet reglerar ansvarsfördelningen mellan 

Grästorps kommun och respektive kommun och avser tiden 2022–2024. 

Grästorps kommun är ansvarig för genomförandet av verksamheten, 

inklusive projektledarskap, administration samt som anställningsmyndighet 

för projektkoordinatorer. De kommuner som ingår i geoparken ska årligen 

bidra med 50 000 kronor enligt avtalet. Kommunstyrelsen beslutade den 24 

april 2019, § 45, att ingå avtal med Grästorps kommun gällande Platåbergens 

Geopark. Föreslaget avtal innebär en förlängning av det tidigare ingångna 

avtalet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 101/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-14 

 Avtal med Grästorps kommun om fortsatt samverkan kring 

Platåbergens Geopark 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 

Näringslivsavdelningen 

Grästorps kommun            
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§ 153 Dnr 2022/00445255 

Projekteringsavtal med Svea Solar Utility Development 
AB gällande solenergi för del av Stenstorp 2:53 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projekteringsavtal gällande 

solenergi med Svea Solar Utility Development AB för del av Stenstorp 

2:53. 

Sammanfattning 

Svea Solar Utility AB önskar uppföra en solenergianläggning om cirka 1 

megawatt i Stenstorp. En yta om cirka 1,5 hektar som lämpar sig för 

ändamålet har identifierats. Ett projekteringsavtal, som gäller under tiden 

bolaget inhämtar de tillstånd som krävs för anläggningen, tecknas mellan 

kommunen och bolaget. Under förutsättning att tillstånd beviljas tecknas 

sedan ett arrendeavtal som löper på 35 år med en årlig arrendeavgift om 

cirka 12 000 kronor. Enligt Falköpings kommuns klimatstrategi ska 

kommunen främja utbyggnad av solenergi. Kommunledningsförvaltningen 

föreslår kommunstyrelsen att godkänna Projekteringsavtal gällande solenergi 

med Svea Solar Utility Development AB. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 104/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-21 

 Projekteringsavtal gällande solenergi 

 Anläggningsarrende gällande solenergi 

  

 

Paragrafen skickas till  
Erna Pezic, stadsbyggnadschef 

Alexander Järkeborn, Mark- och exploateringsansvarig 
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§ 154 Dnr 2022/00349 

Förordnande av borgerliga vigselförrättare under åren 
2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen att förordna Karola Svensson, 

Niclas Fällström, Jonas Larsson, Mikael Wendt, Maria Henriksson, 

Roland Svensson, Johanna Bladh, Sara Cronholm, Helena Broberg och 

Anna Isaksson som borgerliga vigselförrättare för åren 2023–2026. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har anhållit om uppgifter på vilka personer som kommunen 

vill ska förordnas som borgerliga vigselförrättare under perioden 1 januari 

2023 till och med den 31 december 2026. Kommunledningsförvaltningen 

föreslår att Karola Svensson, Niclas Fällström, Jonas Larsson, Mikael 

Wendt, Maria Henriksson, Roland Svensson, Johanna Bladh, Sara 

Cronholm, Helena Broberg och Anna Isaksson förordnas som 

vigselförrättare. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-09 

 Information från Länsstyrelsen om borgerliga vigselförrättare  

  

 

Paragrafen skickas till  
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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§ 155 Dnr 2022/00002 

Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

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

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

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, 

ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kommunstyrelsens 

delegationsbestämmelser. 

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 

samma rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Kommun-

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

som helst återkalla delegationen. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens delegations-

bestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande 

sammanträde. Anmälda delegationsbeslut presenteras för kommunstyrelsen i 

form av nedanstående förteckning. 

Anmälda delegationsbeslut 

Dokumentid Beslut Handläggare 

90594 Uppsägning av avtal gällande jakt på 

del av fastigheten Yllestad 1:39 

Lolita Dikanda 

90597 Uppsägning av avtal om jakträtt på del 

av fastigheten Alvared 4:164 

Lolita Dikanda 

90872 Delegationsbeslut om remiss av 

biblioteksplan för Falköpings kommun 

för åren 2022-2026 

Linda Karelid 

90878 Uppsägning av lägenhetsarrende på 

del av fastigheten Falevi 8:14 och 

Ranten 1:3 

Lolita Dikanda 

90879 Avtal med Nordlo Skaraborg AB om 

kopieringsmaskin samt service 

Linda Karelid 

90880 Uppsägning av jordbruksarrende 

gällande fastigheten Tåstorp 6:2 

Lolita Dikanda 
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90883 Avtal med Flogens ekomjölk om 

jordbruksarrende på del av fastigheten 

Tåstorp 6:2 med flera 

Lolita Dikanda 

90884 Avtal med Åkatorp-Fjällåkra jaktlag 

om jakträtt på del av fastigheten 

Stenstorp 38:1 

Lolita Dikanda 

90943 Attesträtt vid 

kommunledningsförvaltningen 

gällande från 1 oktober år 2022 

Susanne 

Beijbom 

90963 Förlängning av avtal med Floby 

Mafftec Nord AB gällande 

markanvisning 

Alexander 

Järkeborn 

90964 Adressättning för fastigheten 

Rörsberga 1:8 

Mikael Carp 

90965 Adressättning för fastigheten 

Rörsberga 1:8 

Mikael Carp 

90972 Avtal med Jättene jaktlag om jakträtt 

på del av fastigheten Friggeråker 25:8 

med flera 

Lolita Dikanda 

90980 Avtal med Kanalbuss i Norsholm AB 

om resebokningstjänst 

Pia Alhäll 

91029 Avtal om jakträtt på del av fastigheten 

Stenstorp 38:1 med flera 

Lolita Dikanda 

91030 Uppsägning av avtal gällande jakträtt 

på del av Stenstorp 38:1 med flera 

Lolita Dikanda 

91031 Avtal om jakträtt på del av fastigheten 

Stenstorp 38:1 med flera 

Lolita Dikanda 

91034 Adressättning för fastigheten 

Hattmurklan 1 

Mikael Carp 

91035 Delegationsbeslut om remiss gällande 

ändring av byggnadsnämndens 

reglemente 

Linda Karelid 

91051 Avtal med Pingstkyrkan avseende hyra 

av lokal för sammankomster över 100 

personer 

Pia Alhäll 

91063 Delegationsbeslut om remittering av 

motion om att införa Huskurage 

Adam 

Johansson 

91077 Delegationsbeslut om remittering av 

motion om solcellspark från Karola 

Svensson (C) 

Adam 

Johansson 

91078 Delegationsbeslut om remittering av 

motion om solcellspark från Anders 

Blom (MP) 

Adam 

Johansson 
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91097 Protokollsutdrag 2022-10-05  § 102 

Begäran från Länsstyrelsen om 

yttrande i ärende om vilthägn inom 

fastigheten Friggeråker 29:1 i 

Falköpings kommun 

Sebastian Helin 

91098 Protokollsutdrag 2022-10-05  § 103 

Begäran från Länsstyrelsen om 

yttrande i ärende om vilthägn på 

fastigheten Tokatorp 2:5 i Falköpings 

kommun 

Sebastian Helin 

91102 Ansökan till Energimyndigheten om 

förlängning och förstärkning av 

energi- och klimatrådgivningen 

Erna Pezic 

91124 Personuppgiftsbiträdesavtal Entergate 

AB 

Pia Alhäll 

91127 Adressättning för fastigheten 

Skogskälle 4:1 

Mikael Carp 

91137 Avtal med Source Executive 

Recruitment AB om rekrytering av 

näringslivschef 

Pia Alhäll 

91149 Uppsägning av avtal med Marka 

jaktlag om jakträtt på del av 

fastigheten Bestorp 12:12 med flera 

Lolita Dikanda 

91150 Uppsägning av avtal gällande jakträtt 

på del av fastigheten Kinneved 1:23 

Lolita Dikanda 

91165 Avtal om rådgivning inom turism och 

hållbar utveckling Visit Hornborgasjön 

- Tillväxtprojektet hållbar 

platsutveckling Hornborgasjön 

Pia Alhäll 

91168 Adressättning för fastigheten 

Sörbolund 2:5 

Mikael Carp 

91190 Avtal med Riksbyggen 

Bostadsrättsförening om 

fastighetsreglering mellan 

Fredriksberg 1:8 och Päronet 9 

Lolita Dikanda 

91203 Anställningar 

kommunledningsförvaltningen 

september 2022 

Pia Alhäll 
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§ 156 Dnr 2022/00001 

Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2022 

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 miljönämnden östra Skaraborg den 12 oktober 

2022 

2 Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbunds direktionsmöte 

den 7 oktober 2022 

3 Mötesanteckningar från ägardialog med Falköpings 

Hyresbostäder AB den 14 oktober år 2022 

4 Lägesrapport för samverkansprojektet "Områdesprofil Dotorp-

Wetterlin" - nulägesrapport 

5 Lägesrapport från Falköpings Hyresbostäder AB i samband 

med ägardialog den 14 oktober 2022 

6 Presentation av ekonomiskt läge för Falköpings Hyresbostäder 

AB i samband med ägardialog den 14 oktober år 2022 

7 Ägardialog med Falköpings Hyresbostäder AB den 14 oktober 

år 2022 
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§ 157 Dnr 2022/00011 

Rapportering från arbetet i kommunalförbunden år 
2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Information 

Adam Johansson (M) redogjorde för några av de punkter som behandlades 

av direktionen för Skaraborgs kommunalförbund.  

 Bland annat diskuterades lärdomar från Skellefteås arbete med 

etablering av batterifabrik.  

 Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen 

är under behandling, men en del kommuner vägrar ställa sig bakom 

detta.  

 En gemensam inriktning när det gäller helgtrafik, nattrafik hanteras 

enskilt av kommunerna. 

 Nya lokaler för kommunalförbundet. 
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:00–16:35, ajournering kl. 13:55–14:34 


Beslutande Adam Johansson (M), Ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice 
ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S) 
Göran Gynnemo (KD), tjänstg. ers. 
Jonas Larsson (SD) 
 


Johanna Svensson (S) 
Pema Malmgren (M) 
Annika Carp (L) 
Marita Ljus (SD) 
Niclas Hillestrand (S) 
Erik Kyrkander (V) 
Vanja Wallemyr (C) 


Ersättare 


 


Susanne Berglund (S) 
Roger Lundberg (S) 
Sture Olsson (M) 


Eva Dahlgren (C) 
Corry Thuresson (S) 


Övriga närvarande 
 
 
 


Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Sebastian Helin, kommunsekreterare  
Stefan Danielsson, projektledare, § 137 
Richard Lööv, projektledare, § 137 
Krister Lundberg, projektledare, § 137 
Adela Kapetanovic, VA-chef, § 137 
Fredrik Johansson, biträdande förvaltningschef, § 137 
Cecilia Nordh, lokalstrateg, § 137 
Marcus Boström, fastighetschef, § 137 
Elin Stål Tingbratt, redovisningsansvarig, § 140 
Magnus Fleischer, ekonomichef, §§ 140-141 
Sara Lehman Svensson, utvecklingsledare, §§ 147-148 
Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur, §§ 150-151 
Thérese Broman, trafikingenjör, § 150 
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig, § 153 


Justerare Ingvor Bergman (S) 


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 137-157 


Ordförande Adam Johansson 


Justerare  Ingvor Bergman 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kommunstyrelsen 


Sammanträdesdatum 2022-10-19 


Justeringsdatum 2022-10-24 


Anslaget är uppsatt  2022-10-25–2022-11-15 


Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Sebastian Helin 
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§ 149 Dnr 2022/00327 
Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024 ............. 18 


§ 150 Dnr 2022/00395 
Tillköp från Västtrafik av närtrafik mellan landsbygd och tätort 
under helg och natt ........................................................................ 19 


§ 151 Dnr 2022/00396 
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spårbyggnation .............................................................................. 21 


§ 152 Dnr 2022/00406 
Avtal om fortsatt samverkan kring Platåbergens Geopark ......... 22 


§ 153 Dnr 2022/00445255 
Projekteringsavtal med Svea Solar Utility Development AB 
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§ 137 Dnr 2022/00289 


Information och statusrapport om pågående 
byggnadsprojekt år 2022, tertial 2 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Information 


Projektledarna Stefan Danielsson, Richard Lööv och Krister Lundberg, VA 


Chef Adela Kapetanovic och Biträdande förvaltningschef Fredrik Johansson 


på samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om följande pågående projekt. 


 Platåskolan 


 Stenstorps vårdcentral 


 Korttidsboende Jättenegatan 


 Frökindsgården 


 Stadshuset etapp 1 


 Odensbergs förskola och kök 


 Odenrinken 


 Ombyggnad Kättilstorp 


 Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 


 Sikagårdsgatan inkl rondell och gator 


 Förlängning Sikagårdsgatan 


 Överlämningsbangård 


 Marjarp Dryport Spår 5 


 Fåraberget etapp 2B bostadsområde 
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§ 138 Dnr 2021/00522 


Besvarande av motion från Johanna Svensson (S) om 
arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt 
boende 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen 


bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd i äldreomsorgen, som 


en engångsföreteelse och att statsbidrag används för ändamålet. 


Sammanfattning 


Socialdemokraterna har genom Johanna Svensson (S) lämnat in en motion 


om arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt boende. 


Socialdemokraterna yrkar: 


•  Att tillsvidareanställd personal samt personal som går på vikariat i mer än 


6 månader inom hemtjänst och särskilt boende ska få arbetsskor.  


•  Att detta ska ske med ett skobidrag på minst 1000 kr.  


•  Dessa arbetsskor ska användas på arbetsplatsen för att de inte ska 


förmånsbeskattas.  


Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motionen 


bifalles med ett skobidrag om 1000 kr per anställd i äldreomsorgen, som en 


engångsföreteelse och att statsbidrag används för ändamålet. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-11 


 Socialnämnden § 24/2022 


 Kommunfullmäktige § 120/2021 


 Motion från Johanna Svensson (S) om arbetsskor till personal inom 


hemtjänst och särskilt boende 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige 
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§ 139 Dnr 2022/00332 


Kommunrevisionens granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till kommunrevisionen 


angående granskningen av verkställigheten av kommunfullmäktiges 


beslut enligt yttrande i kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 


2022-09-15. 


Sammanfattning 


På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 


verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Kommunens revisorer har 


behandlat och godkänt revisionsrapporten och överlämnat rapporten till 


kommunstyrelsen för yttrande med frågeställningen vilka åtgärder som 


kommunstyrelsen avser att genomföra. Kommunledningsförvaltningen har 


sedan våren 2020 infört en systematik för uppföljning av beslut. 


Kommunrevisionen föreslår i rapporten att en sådan sammanställning bör 


redovisas formellt till politiken. Kommunledningsförvaltningen avser att 


införa en sådan rutin, genom ett anmälningsärende till kommunfullmäktige. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 90/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-15 


 Missiv från kommunrevisionen 


 Revisionsrapport från KPMG, Granskning av verkställigheten av 


kommunfullmäktiges beslut 
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§ 140 Dnr 2022/00402 


Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 
2022 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna 


Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2022. 


Kommunstyrelsens beslut 


2  Kommunstyrelsen beslutar att ge HR-avdelningen i uppdrag att ta fram en 


fördjupad redovisning och analys av sjukfrånvaron. Uppdraget ska 


redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 december." 


3  Kommunstyrelsen beslutar att notera att tekniska nämnden, 


socialnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden prognosticerar en 


betydande avvikelse gentemot budget. Uppföljning har skett med 


nämnderna kring underskottet vid ett dialogmöte den 17 oktober 2022. 


Sammanfattning 


Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2022 visar ett positivt 


resultat på 112,9 mnkr (föregående år 91,2 mnkr kr), exklusive förändring 


semesterlöneskuld. Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat 


på 104,0 miljoner kronor, föregående år var prognosen 88,6 miljoner kronor. 


Det är alltså betydligt högre resultat än föregående år både vad gäller utfall 


och prognos. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 91/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-22 


 Uppdateringar delårsrapport 2022-08-31, daterat 2022-10-17 


 Delårsrapport per den 31 augusti för Falköpings kommun, 2022-09-


21 


 Verksamhetsrapporter per den 31 augusti 2022 från samtliga 


nämnder 


Yrkanden 


Adam Johansson (M) yrkar följande, "kommunstyrelsen beslutar att ge HR-


avdelningen i uppdrag att ta fram en fördjupad redovisning och analys av 


sjukfrånvaron. Uppdraget ska redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott 


den 7 december." 
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Adam Johansson (M) yrkar följande, "kommunstyrelsen beslutar att notera 


att tekniska nämnden, socialnämnden och kompetens- och 


arbetslivsnämnden prognosticerar en betydande avvikelse gentemot budget. 


Uppföljning har skett med nämnderna kring underskottet vid ett dialogmöte 


den 17 oktober 2022."  


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att 


kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottet.  


Ordförande ställer sedan proposition på Adam Johanssons (M) yrkanden 


respektive avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 


yrkandena. 


  


 


Paragrafen skickas till  
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§ 141 Dnr 2022/00403 


Finansrapport för Falköpings kommun per den 31 
augusti 2022 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen godkänner finansrapporten för Falköpings kommun 


per den 31 augusti 2022. 


Sammanfattning 


Finansrapporten ger en övergripande bild av Falköpings kommuns 


finansiella läge per den 31 augusti 2022, samt en analys och prognos kring 


framtida finansiell utveckling. Rapporten berör både kommunens upplåning, 


placeringar och likviditet. Förvaltningens bedömning är att rapporten följer 


det som enligt kommunens policy för finansfrågor ska rapporteras till 


kommunstyrelsen. Rapporten i sig och kommunstyrelsens beslut medför 


inget behov av särskild finansiering. De finansiella frågorna har dock stor 


ekonomisk betydelse för kommunen. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-19 


 Finansrapport per 2022-08-31 upprättad av 


kommunledningsförvaltningen 
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§ 142 Dnr 2022/00374 


Beslut om skattesats för år 2023 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den 


kommunala skattesatsen för år 2023 lämnas oförändrad, och fastställs till 


21,95 öre per skattekrona. 


Sammanfattning 


Falköpings kommuns budgetprocess för år 2023-2025 är i år 2022 förlängd 


med en månad på grund av val till kommunfullmäktige som genomfördes 


den 11 september 2011. Eftersom kommunfullmäktige därför inte beslutar 


om skattesatsen för år 2023 innan oktober månads utgång behöver istället 


kommunstyrelsen föreslå skattesatsen den preliminära kommunala 


inkomstskatten för år 2023. Falköpings budgetberedning behandlade 


skattesatsen i samband med budgetförutsättningar för år 2023-2025, 


budgetberedningen lämnade då skattesatsen oförändrad på 21,95 öre per 


skattekrona år 2023. 


Kommunledningsförvaltningens bedömning är att processen är i linje med 


gällande styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning, vidare har 


skattesatsen behandlats av budgetberedningen i samband med 


budgetförutsättningarna under våren och den nya skatteprognos som 


Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade under augusti har 


haft mindre konsekvenser på kommunens budgeterade resultat. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 93/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-20 


 Budgetförutsättningar för år 2023-2025 
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§ 143 Dnr 2022/00405 


Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige år 2023 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar för år 2023. 


18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni, 16 augusti, 13 


september, 18 oktober, 15 november. 


Sammanträdena startar klockan 13.00. 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande 


sammanträdesdagar för år 2023. 


30 januari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 28 augusti, 25 september, 


30 oktober, 27 november. 


Sammanträdena startar klockan 18.30, med undantag för aprilmötet då 


årsredovisningen behandlas där mötet startar klockan 17.00, budgetmötet 


i oktober där mötet startar klockan 09.00, samt sista mötet i november 


som startar klockan 17.00. 


Sammanfattning 


Kommunstyrelsen ska fatta beslut om sina sammanträdesdagar och 


kommunfullmäktige ska fatta beslut om sina sammanträdesdagar för år 2023. 


Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesplan 


vilken innebär att kommunstyrelsen sammanträder tio gånger och 


kommunfullmäktige nio gånger. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 94/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-23 
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§ 144 Dnr 2022/00312 


Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av taxa 


för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 


2  Ändringen gäller från och med den 1 januari 2023 och tas upp i ny 


kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut 


den 25 oktober 2021, § 111. 


Sammanfattning 


Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att höja 


brukningsavgifterna i taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och 


avloppsanläggningar. Skälet är att nämnden behöver möta ökade kostnader 


för bland annat levererat vatten och personal samt att täcka underskott i VA-


fonden. Förslaget innebär en höjning av taxan med cirka tio procent. 


Höjningen innebär ändå att Falköpings kommun troligen kommer att hamna 


under medelvärdet för VA-avgifter i Sverige år 2023. Mot bakgrund av 


tekniska nämndens förslag, föreslår kommunledningsförvaltningen att 


kommunfullmäktige antar ändringen av taxan. Ändringen medför inte någon 


ekonomisk påverkan på nämnden då avgifterna belastar VA-abonnenterna. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2022 


 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-01 


 Tekniska nämndens beslut, 2022-06-20 


 Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-06-23  


 Förslag till taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och 


avloppsanläggningar, 2022-09-01 
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§ 145 Dnr 2022/00335 


Antagande av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för prövning 


och tillsyn inom miljöbalkens område enligt upprättat förslag från 


kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg.  


2  Miljönämnden östra Skaraborg bemyndigas att för varje kalenderår 


justera de i taxan antagna avgifterna med den procentsats för det 


innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 


som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats i 


oktober månad före avgiftsåret. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 


oktober månad 2021. 


3  Taxan gäller från och med den 1 januari 2023 och ersätter nuvarande taxa 


för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, som beslutades av 


kommunfullmäktige den 27 september 2021, § 99. 


Sammanfattning 


Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg har beslutat att föreslå 


kommunfullmäktige i medlemskommunerna att anta taxa för prövning och 


tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med den 1 januari 2023. 


Den nuvarande taxan antogs av kommunfullmäktige i september 2021 och 


redan då planerades för att taxan skulle behöva antas på nytt år 2022. Detta 


för att möjliggöra en stegvis övergång till att för planerad tillsyn betala en 


avgift utifrån nedlagd tid i efterskott. Genom förslaget övergår ytterligare 


cirka 400 verksamheter till efterhandsdebiteringar. I övrigt har inga större 


förändringar gjorts. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att 


kommunfullmäktige kan anta taxan på området i enlighet med 27 kap. 1 § 


miljöbalken och föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 


med direktionens förslag. Förslaget får inga direkta ekonomiska 


konsekvenser för Falköpings kommun då finansiering sker genom 


avgiftsuttag. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 96/2022 


 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-06 


 Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkans östra 


Skaraborgs beslut, 2022-06-14 


 Förslag till taxa inklusive taxebilaga 1-3, 2022-06-14 
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§ 146 Dnr 2022/00263 


Antagande av avfallstaxa för Falköpings kommun 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avfallstaxa för 


Falköpings kommun enligt direktionens förslag. 


2  Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter 


kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2021, § 110.  


3  Besluten i punkterna 1 och 2 gäller under förutsättning att 


medlemskommunerna Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, 


Skövde, Tibro och Töreboda fattar beslut i enlighet med direktionens 


förslag. 


Sammanfattning 


Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg har 


beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till gemensam 


avfallstaxa. Förslaget innebär att grundavgifter för småhus och lägenheter 


och tömning av enskilda avloppsanläggningar höjs. Taxehöjningen bedöms 


dock vara lägre än den höjning om sex miljoner kronor som tidigare 


prognostiserats. Förslaget har förankrats med medlemskommunernas 


kommundirektörer. Kommunledningsförvaltningen föreslår 


kommunfullmäktige att anta ändringen. Höjningen av avgifterna finansieras 


av renhållningskollektivet. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 97/2022 


 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-01 


 Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning 


Skaraborgs beslut, 2022-05-23 


 Skrivelse om gemensam avfallstaxa från kommunalförbundet, 2022-


05-27 


 Förslag till gemensam taxa, 2022-05-27 
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§ 147 Dnr 2022/00037 


Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen - 
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun åtar sig att arbeta med 


26 åtgärder i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025. 


Sammanfattning 


Ett nytt Åtgärdsprogram för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra 


Götaland 2022-2025 har tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland 


tillsammans med Skogsstyrelsen. Vissa åtgärder i programmet behöver 


genomföras på kommunal nivå. Kommunerna i Västra Götaland har 


tillfrågats om vilka delar av programmet den egna kommunen åtar sig att 


arbeta med som ett bidrag till det regionala miljömålsarbetet. 


Kommunledningsförvaltningen föreslår att Falköping åtar sig 26 av totalt 39 


åtgärder tänkta för kommuner. De flesta av dessa åtgärder arbetar 


kommunen redan med inom befintliga medel. Beslutet får därmed inga 


direkta ekonomiska konsekvenser. Däremot skulle ambitionsnivån kunna 


höjas och kvaliteten i genomförandet stärkas med hjälp av ökade resurser. 


Det är relevant att ta hänsyn till miljömålsarbetet i kommande 


budgetprocesser. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 98/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-08 


 Detaljerat underlag om åtgärderna (Länsstyrelsen) 
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§ 148 Dnr 2022/00317 


Remiss från Miljödepartementet om slutbetänkande 
SOU 2022:21 - Rätt för klimatet 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen enligt kommunlednings-


förvaltningens förslag till remissvar, daterat den 10 oktober 2022. 


Sammanfattning 


Falköpings kommun är remissinstans för klimaträttsutredningens 


slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Utredningen föreslår 


åtgärder inom tre områden: 1) Främja bidrag till klimatomställningen genom 


ändringar i miljöbalken, 2) Underlätta byggande av elnät, 3) 


Transporteffektivt samhälle. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram 


ett remissvar som ställer sig positivt till utredningens förslag, då kraftfulla 


åtgärder krävs för att nå klimatmålen.   


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-10 


 Remissvar från Falköpings kommun – yttrande över Rätt för klimatet 


SOU 2022:21, 2022-10-10 


 Remissmissiv Klimaträttsutredningens slutbetänkande 


 Statlig utredning Rätt för klimatet SOU 2022:21 
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§ 149 Dnr 2022/00327 


Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom den regionala 


handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland, 2023-2024. 


Sammanfattning 


År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 


överenskommelsen “Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 


Överenskommelsen syftade bland annat till att stärka kommuner och 


regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att 


minska den psykiska ohälsan. Utifrån den överenskommelsen tog Västra 


Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden, 


VästKom, samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland 


och Göteborg (NSPHVG) år 2017 fram en gemensam handlingsplan för 


psykisk hälsa. Skaraborgs Kommunalförbund har nu ställt sig bakom ett 


förslag om förlängning av handlingsplanen som då totalt kommer att omfatta 


perioden 2018-2024. De rekommenderar sina medlemskommuner att göra 


detsamma. Kommunledningsförvaltningen är positiv till handlingsplanen för 


psykisk hälsa vilken i stor utsträckning ligger in linje med de insatser 


Falköpings kommun valt att satsa på. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet § 27/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-09 


 Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund Förlängning av 


handlingsplan psykisk hälsa 


 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2024 
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§ 150 Dnr 2022/00395 


Tillköp från Västtrafik av närtrafik mellan landsbygd 
och tätort under helg och natt 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att tillköp ska göras av närtrafik helg och natt 


till lördag och söndag.   


2  Kommunstyrelsen beslutar att finansiering hanteras inom ramen för 


höstens budgetberedning inför arbetet med Flerårsplan 2023-2025. 


Inkommen kalkyl från Västtrafik visar att det behövs en förstärkt 


kollektivtrafikbudget om 500 000 kronor per år. 


Sammanfattning 


Närtrafik är ett alternativ för dem som vill åka kollektivt mellan landsbygd 


och utpekade närtrafikhållplatser inom tätorterna. Inom vissa tidsintervaller 


går det att resa mellan valfri adress (på landsbygden enligt karta från 


Västtrafik) och någon av kommunens närtrafikhållplatser. Se bilaga 1. 


Grundutbudet av närtrafik är fem intervall på vardagar, medan tidsintervallet 


på helg och natt till lördag och söndag inte ingår i grundutbudet. Falköpings 


kommun är en av 12 kommuner som har fått hela utbudet (grundutbud + 


helg och natt mot lördag/söndag) finansierat av Västtrafik, några kommuner 


gör tillköp av helgtrafiken och några kommuner har ingen trafikering alls 


helg och natt till lördag och söndag. Västtrafik tog i juni 2022 beslut om att 


likrikta närtrafiken för samtliga kommuner, vilket innebär att de kommuner 


som vill fortsätta med närtrafik helg och natt till lördag och söndag måste 


göra ett tillköp. I samband med beslutet togs också beslut om att göra 


förbättringar av närtrafiken såsom att utöka till sju tidsintervall och så 


småningom integrera biljettsortimentet så att fler biljettyper kan användas i 


närtrafiken, och närtrafiken ska synliggöras i ToGo-appen.  


Förvaltningen ställer sig bakom ett beslut om att göra tillköp av närtrafikens 


samtliga tidsintervaller på helg och natt till lördag och söndag. Närtrafiken är 


ett viktigt komplement till den allmänna kollektivtrafiken  i syfte att 


upprätthålla en lägsta servicenivå för dem som bor utanför tätorterna eller 


utan närhet till regionnätet. 


Ett beslut om tillköp innebär att kommunens kollektivtrafikbudget behöver 


utökas med 500 000 kronor. Finansiering av tillköpet tas med i 


budgetprocessen till flerårsplan 2023-2025. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 99/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-08 
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 Bilaga 1- information närtrafik 


 Bilaga 2 - kalkylförslag 
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§ 151 Dnr 2022/00396 


Genomförandeavtal med SLP Falköping Okularet AB 
om spårbyggnation 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna  


genomförandeavtal med SLP Falköping Okularet AB om spårbyggnation. 


Sammanfattning 


Fastighetsbolaget SLP Falköping Okularet AB (SLP) äger sedan våren 2022 


fastigheten Okularet 12 i Falköping, fastigheten kallas även Greenlog, och 


ägdes tidigare av Mössebergsbolaget. Fastighetens lagerbyggnad har nyligen 


byggts ut med 4000 kvm från de ursprungliga 17 000 kvm. Detta gör att det 


finns behov av ytterligare ett tågspår till fastigheten. Detta spår kommer att 


byggas i samband med byggnationen av den nya överlämningsbangården. 


Kommunen följer den tidigare principen som använts vid spårbyggnation av 


industrispår, om att bygga spår till fastighetsgräns. Då kommunen är 


spårförvaltare bedömer förvaltningen att det mest ekonomiskt fördelaktiga 


och rationella upplägget är att kommunen upphandlar och genomför 


byggnationen av egen spåretablering fram till tomtgräns, samt lägger ut ett 


spår på SLP:s fastighet. När spåret är färdigställt köper företaget spårdelen 


på sin fastighet av kommunen. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-12 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 100/2022 


 Genomförandeavtal med bilagor 
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Kommunfullmäktige            
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§ 152 Dnr 2022/00406 


Avtal om fortsatt samverkan kring Platåbergens 
Geopark 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal med Grästorps kommun gällande 


samverkan kring Platåbergens Geopark. Avtalet gäller till och med den 31 


december år 2024. 


Sammanfattning 


Geoparken etablerades i juni 2017 och Grästorps kommun har förlängt sitt 


ägarskap till den 31 december 2024. Under våren 2022 beviljade Unesco 


exekutive board Platåbergens Geopark att etablera Sveriges första Unesco 


Globala Geopark i platåbergslandskapet i Västergötland, en yta på 3690 


km2. Gränserna är satta utefter ett geologiskt perspektiv och inte efter 


kommungränserna. En geopark ska bidra till att stärka områdets identitet, ge 


lokalbefolkningen en ökad stolthet över sitt närområde och locka besökare 


att upptäcka platåbergslandskapets fascinerande historia. Grästorps kommun, 


i egenskap av projektägare, har skickat ut samarbetsavtal till de åtta övriga 


kommunerna för underskrift. Avtalet reglerar ansvarsfördelningen mellan 


Grästorps kommun och respektive kommun och avser tiden 2022–2024. 


Grästorps kommun är ansvarig för genomförandet av verksamheten, 


inklusive projektledarskap, administration samt som anställningsmyndighet 


för projektkoordinatorer. De kommuner som ingår i geoparken ska årligen 


bidra med 50 000 kronor enligt avtalet. Kommunstyrelsen beslutade den 24 


april 2019, § 45, att ingå avtal med Grästorps kommun gällande Platåbergens 


Geopark. Föreslaget avtal innebär en förlängning av det tidigare ingångna 


avtalet. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 101/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-14 


 Avtal med Grästorps kommun om fortsatt samverkan kring 


Platåbergens Geopark 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 


Näringslivsavdelningen 


Grästorps kommun            
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§ 153 Dnr 2022/00445255 


Projekteringsavtal med Svea Solar Utility Development 
AB gällande solenergi för del av Stenstorp 2:53 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projekteringsavtal gällande 


solenergi med Svea Solar Utility Development AB för del av Stenstorp 


2:53. 


Sammanfattning 


Svea Solar Utility AB önskar uppföra en solenergianläggning om cirka 1 


megawatt i Stenstorp. En yta om cirka 1,5 hektar som lämpar sig för 


ändamålet har identifierats. Ett projekteringsavtal, som gäller under tiden 


bolaget inhämtar de tillstånd som krävs för anläggningen, tecknas mellan 


kommunen och bolaget. Under förutsättning att tillstånd beviljas tecknas 


sedan ett arrendeavtal som löper på 35 år med en årlig arrendeavgift om 


cirka 12 000 kronor. Enligt Falköpings kommuns klimatstrategi ska 


kommunen främja utbyggnad av solenergi. Kommunledningsförvaltningen 


föreslår kommunstyrelsen att godkänna Projekteringsavtal gällande solenergi 


med Svea Solar Utility Development AB. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 104/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-21 


 Projekteringsavtal gällande solenergi 


 Anläggningsarrende gällande solenergi 


  


 


Paragrafen skickas till  
Erna Pezic, stadsbyggnadschef 


Alexander Järkeborn, Mark- och exploateringsansvarig 
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§ 154 Dnr 2022/00349 


Förordnande av borgerliga vigselförrättare under åren 
2023-2026 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen att förordna Karola Svensson, 


Niclas Fällström, Jonas Larsson, Mikael Wendt, Maria Henriksson, 


Roland Svensson, Johanna Bladh, Sara Cronholm, Helena Broberg och 


Anna Isaksson som borgerliga vigselförrättare för åren 2023–2026. 


Sammanfattning 


Länsstyrelsen har anhållit om uppgifter på vilka personer som kommunen 


vill ska förordnas som borgerliga vigselförrättare under perioden 1 januari 


2023 till och med den 31 december 2026. Kommunledningsförvaltningen 


föreslår att Karola Svensson, Niclas Fällström, Jonas Larsson, Mikael 


Wendt, Maria Henriksson, Roland Svensson, Johanna Bladh, Sara 


Cronholm, Helena Broberg och Anna Isaksson förordnas som 


vigselförrättare. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-09 


 Information från Länsstyrelsen om borgerliga vigselförrättare  


  


 


Paragrafen skickas till  
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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§ 155 Dnr 2022/00002 


Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2022 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


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


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


Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. 


Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, 


ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kommunstyrelsens 


delegationsbestämmelser. 


Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 


samma rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Kommun-


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


som helst återkalla delegationen. 


Anmälan av delegationsbeslut 


Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens delegations-


bestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande 


sammanträde. Anmälda delegationsbeslut presenteras för kommunstyrelsen i 


form av nedanstående förteckning. 


Anmälda delegationsbeslut 


Dokumentid Beslut Handläggare 


90594 Uppsägning av avtal gällande jakt på 


del av fastigheten Yllestad 1:39 


Lolita Dikanda 


90597 Uppsägning av avtal om jakträtt på del 


av fastigheten Alvared 4:164 


Lolita Dikanda 


90872 Delegationsbeslut om remiss av 


biblioteksplan för Falköpings kommun 


för åren 2022-2026 


Linda Karelid 


90878 Uppsägning av lägenhetsarrende på 


del av fastigheten Falevi 8:14 och 


Ranten 1:3 


Lolita Dikanda 


90879 Avtal med Nordlo Skaraborg AB om 


kopieringsmaskin samt service 


Linda Karelid 


90880 Uppsägning av jordbruksarrende 


gällande fastigheten Tåstorp 6:2 


Lolita Dikanda 
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90883 Avtal med Flogens ekomjölk om 


jordbruksarrende på del av fastigheten 


Tåstorp 6:2 med flera 


Lolita Dikanda 


90884 Avtal med Åkatorp-Fjällåkra jaktlag 


om jakträtt på del av fastigheten 


Stenstorp 38:1 


Lolita Dikanda 


90943 Attesträtt vid 


kommunledningsförvaltningen 


gällande från 1 oktober år 2022 


Susanne 


Beijbom 


90963 Förlängning av avtal med Floby 


Mafftec Nord AB gällande 


markanvisning 


Alexander 


Järkeborn 


90964 Adressättning för fastigheten 


Rörsberga 1:8 


Mikael Carp 


90965 Adressättning för fastigheten 


Rörsberga 1:8 


Mikael Carp 


90972 Avtal med Jättene jaktlag om jakträtt 


på del av fastigheten Friggeråker 25:8 


med flera 


Lolita Dikanda 


90980 Avtal med Kanalbuss i Norsholm AB 


om resebokningstjänst 


Pia Alhäll 


91029 Avtal om jakträtt på del av fastigheten 


Stenstorp 38:1 med flera 


Lolita Dikanda 


91030 Uppsägning av avtal gällande jakträtt 


på del av Stenstorp 38:1 med flera 


Lolita Dikanda 


91031 Avtal om jakträtt på del av fastigheten 


Stenstorp 38:1 med flera 


Lolita Dikanda 


91034 Adressättning för fastigheten 


Hattmurklan 1 


Mikael Carp 


91035 Delegationsbeslut om remiss gällande 


ändring av byggnadsnämndens 


reglemente 


Linda Karelid 


91051 Avtal med Pingstkyrkan avseende hyra 


av lokal för sammankomster över 100 


personer 


Pia Alhäll 


91063 Delegationsbeslut om remittering av 


motion om att införa Huskurage 


Adam 


Johansson 


91077 Delegationsbeslut om remittering av 


motion om solcellspark från Karola 


Svensson (C) 


Adam 


Johansson 


91078 Delegationsbeslut om remittering av 


motion om solcellspark från Anders 


Blom (MP) 


Adam 


Johansson 
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91097 Protokollsutdrag 2022-10-05  § 102 


Begäran från Länsstyrelsen om 


yttrande i ärende om vilthägn inom 


fastigheten Friggeråker 29:1 i 


Falköpings kommun 


Sebastian Helin 


91098 Protokollsutdrag 2022-10-05  § 103 


Begäran från Länsstyrelsen om 


yttrande i ärende om vilthägn på 


fastigheten Tokatorp 2:5 i Falköpings 


kommun 


Sebastian Helin 


91102 Ansökan till Energimyndigheten om 


förlängning och förstärkning av 


energi- och klimatrådgivningen 


Erna Pezic 


91124 Personuppgiftsbiträdesavtal Entergate 


AB 


Pia Alhäll 


91127 Adressättning för fastigheten 


Skogskälle 4:1 


Mikael Carp 


91137 Avtal med Source Executive 


Recruitment AB om rekrytering av 


näringslivschef 


Pia Alhäll 


91149 Uppsägning av avtal med Marka 


jaktlag om jakträtt på del av 


fastigheten Bestorp 12:12 med flera 


Lolita Dikanda 


91150 Uppsägning av avtal gällande jakträtt 


på del av fastigheten Kinneved 1:23 


Lolita Dikanda 


91165 Avtal om rådgivning inom turism och 


hållbar utveckling Visit Hornborgasjön 


- Tillväxtprojektet hållbar 


platsutveckling Hornborgasjön 


Pia Alhäll 


91168 Adressättning för fastigheten 


Sörbolund 2:5 


Mikael Carp 


91190 Avtal med Riksbyggen 


Bostadsrättsförening om 


fastighetsreglering mellan 


Fredriksberg 1:8 och Päronet 9 


Lolita Dikanda 


91203 Anställningar 


kommunledningsförvaltningen 


september 2022 


Pia Alhäll 
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§ 156 Dnr 2022/00001 


Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2022 


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 miljönämnden östra Skaraborg den 12 oktober 


2022 


2 Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbunds direktionsmöte 


den 7 oktober 2022 


3 Mötesanteckningar från ägardialog med Falköpings 


Hyresbostäder AB den 14 oktober år 2022 


4 Lägesrapport för samverkansprojektet "Områdesprofil Dotorp-


Wetterlin" - nulägesrapport 


5 Lägesrapport från Falköpings Hyresbostäder AB i samband 


med ägardialog den 14 oktober 2022 


6 Presentation av ekonomiskt läge för Falköpings Hyresbostäder 


AB i samband med ägardialog den 14 oktober år 2022 


7 Ägardialog med Falköpings Hyresbostäder AB den 14 oktober 


år 2022 
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§ 157 Dnr 2022/00011 


Rapportering från arbetet i kommunalförbunden år 
2022 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Information 


Adam Johansson (M) redogjorde för några av de punkter som behandlades 


av direktionen för Skaraborgs kommunalförbund.  


 Bland annat diskuterades lärdomar från Skellefteås arbete med 


etablering av batterifabrik.  


 Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen 


är under behandling, men en del kommuner vägrar ställa sig bakom 


detta.  


 En gemensam inriktning när det gäller helgtrafik, nattrafik hanteras 


enskilt av kommunerna. 


 Nya lokaler för kommunalförbundet. 
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