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§ 24 Dnr 2020/00053  

Dialog om energi- och klimatstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Falköpings nuvarande energi- och klimatstrategi gäller fram till 31 december 

2020, vilket medför att strategin behöver revideras. Dialogen är ett första 

steg i framtagandet av en ny energi- och klimatstrategi. Lise Nordin från 

Västra Götalandsregionen föredrog innebörden av Klimat 2030 och den 

påverkan det har på Falköpings kommuns ansvar och möjligheter i regionens 

klimatarbete. Klimat 2030 presenterar fyra fokusområden som utgör grunden 

för en kommande energi- och klimatstrategi. Fler dialoger för utformande av 

den nya strategin kommer ske under våren 2020.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Nina Ramsauer, miljöstrateg          
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§ 25 Dnr 2019/00521 800 

Remittering av motion från Henric Hagberg (S) och 
Kelesh Hussein (S) om att införa pluspolarkort i 
Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till kultur- och 

fritidsnämnden och socialnämnden för yttrande senast 4 maj 2020.  

Bakgrund 

Henric Hagberg (S) och Kelesh Hussein (S) har väckt en motion om att 

införa pluspolarekort i Falköpings kommun. Kommunfullmäktige beslutade 

den 27 januari 2020 § 1 att remittera motionen till kommunstyrelsen för 

yttrande.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden            
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§ 26 Dnr 2020/00037  

Remittering av motion från Ingvor Bergman (S) om 
kompletterande utbildning för barnskötare och 
elevassistenter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till kompetens- och 

arbetslivsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 4 

maj 2020.  

Bakgrund 

Ingvor Bergman (S) har väckt en motion om kompletterande utbildning för 

barnskötare och elevassistenter. Kommunfullmäktige beslutade den 27 

januari 2020 § 2 att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden            
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§ 27 Dnr 2019/00308 866 

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att 
avskaffa potten för konstnärlig gestaltning samt att se 
över möjligheten till icke skattefinansierad konst i 
offentliga miljöer 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Reservation 

Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) reserverar sig till förmån för Jonas 

Larssons (SD) yrkande.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2019 § 116 att  remittera en 

motion från Milada Wurm (SD) om att ”avskaffa potten för konstnärlig 

gestaltning samt att se över möjligheten till icke skattefinansierad konst i 

offentliga miljöer” till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden för 

yttrande.  

Kultur- och fritidsnämndens remissvar § 72/2019 samt tekniska nämndens 

remissvar § 111/2019 föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.    

Förvaltningens bedömning 

I likhet med det som framgår av remissvaren från kultur- och fritidsnämnden 

och tekniska nämnden bedömer förvaltningen att ta bort pengapotten för 

konstnärlig gestaltning inte är förenligt med kommunens övergripande mål 

om att skapa ett attraktivare Falköping, där bland annat konst ses som en 

integrerad del av byggprocessen.  

Enprocentregeln är en ekonomisk princip som anger att en procent av den 

samlade kostnaden vid offentlig finansierad byggnation ska avse konstnärlig 

gestaltning. Regeln tillkom 1937 för statliga byggnationer men kom senare 

att bli vägledande även för landsting och kommuner. Enligt en rapport från 

den statliga myndigheten Konstnärsnämnden 2013, arbetar 45% av 

kommunerna och 77%  av landstingen och regionerna enligt 

enprocentregeln. Av rapporten framgår dock att 67% av kommunerna och 

96% landstingen och regionerna ger konstnärer återkommande uppdrag i 

konstnärlig gestaltning, oavsett beslut om att tillämpa enprocentregeln.  

Falköpings kommun har genom tekniska nämnden tagit beslut den 29 mars 

2016 § 24, om att avsätta 0,5% för konstnärlig gestaltning och max om 500 

000 kronor. Riktlinjerna gällande konstnärlig gestaltning vid byggprojekt är 
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en garanti för att säkerställa att ett estetiskt perspektiv också präglar 

byggprocessen i ett tidigt skede, vilket har betydelse för kommunens 

konkurrenskraft genom attraktiva lokaler och utemiljöer. Av denna 

anledning föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 

avslår motionen.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 3 januari 2020, har utarbetats av 

kommunsekreterare Sebastian Helin. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 2/2020.  

Yrkanden 

Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottet förslag respektive Jonas 

Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 28 Dnr 2019/00441 805 

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att ta 
bort möjligheten för studieförbundet Ibn Rushd att 
söka bidrag från Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Reservation 

Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) reserverar sig till förmån för Jonas 

Larssons (SD) yrkande.  

Bakgrund 

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att ”ta bort möjligheten för 

studieförbundet Ibn Rushd att söka bidrag från Falköpings kommun”.  

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 § 98, att remittera 

motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 

2019 § 168, att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden för 

yttrande.  

Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 17 december 2019 § 

85 och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen bedömer i likhet med kultur- och 

fritidsförvaltningen att det är viktigt att följa den statliga 

fördelningsmodellen för utbetalning av medel till studieförbund. 

Enligt kommunens regler för beräkning av studieförbundens kommunala 

anslag KFS 2017:11 ska ett studieförbund för att vara bidragsberättigad på 

lokal nivå också vara mottagare av det statliga anslaget för studieförbund 

som fördelas av Folkbildningsrådet. Vidare är det inte möjligt att hindra 

någon förening att söka bidrag, utan kriteriernas utformning och föreningens 

förmåga att uppfylla dessa avgör föreningens rätt till bidrag.   

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 januari 2020, har utarbetats av 

kommunsekreterare Sebastian Helin. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 3/2020.   

Yrkanden 

Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottet förslag respektive Jonas 

Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 29 Dnr 2019/00316 318 

Besvarande av motion från Jonas Larsson (SD) om att 
begränsa genomkörning i återvändsgränd i Åsarp 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå yrkandet i första 

att-satsen och att bifalla yrkandet i andra att-satsen i motionen.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2019, § 60, att remittera Jonas 

Larssons (SD) motion om att begränsa trafik i en återvändsgränd i Åsarp till 

kommunstyrelsen för yttrande. 

Av motionen framgår att Sverigedemokraterna yrkar:  

• Att ”Infart förbjuden”-skylt, med undantag om man ska till fastigheterna,   

sätts upp vid infarten till Eriksgatan. 

• Att skyltning om återvändsgränd företas vid Centrumvägens vid infarten 

till Eriksgatan snarast.  

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2019, § 117 att remittera 

motionen till tekniska nämnden för yttrande. 

Tekniska nämnden beslutade den 14 oktober 2019, § 112 att avslå yrkandet i 

motionen i delen om att upprätta lokala trafikföreskrifter om förbud mot 

infart med fordon och om att sätta upp vägmärke C1 Förbud mot infart med 

fordon med undantag för boende på Eriksgatan. Tekniska nämnden beslutade 

vidare att bifalla yrkandet i motionen i delen om att sätta upp vägmärke E17 

Återvändsgränd vid infart till Eriksgatan.  

Enligt bakgrunden till tekniska nämndens beslut framgår att i 

trafikförordningen (1998:1276) anges de trafikregler som generellt anger hur 

trafikanter får framföra fordon. Enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen får 

lokala trafikföreskrifter meddelas i vissa avseenden och enligt 3 § får de 

särskilda trafikreglerna meddelas av en kommun om det behövs av särskilda 

skäl.  

För personer med lokalkännedom är det känt att Eriksgatan är en 

återvändsgränd. En trafikregel om förbud mot infart med fordon samt 

uppsättning av ett vägmärke kommer högst troligt inte förändra att 

Eriksgatan används för att gena ut till Åsgatan av de boende i samhället. 

Övriga trafikanter kan vägledas genom att vägmärke E17 Återvändsgränd 

sätts upp vid infarten till Eriksgatan för att undvika att dessa tror att 

genomfart kan vara var möjlig. Gatan är vidare en allmän plats vilket innebär 

att platsen ska vara tillgänglig för allmänheten. Skulle förbud mot infart med 

undantag för boende införas innebär detta att inte ens boendes besökare 
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skulle få köra in på gatan. Med hänsyn tagen till att gatan är en allmän plats 

bör inte en sådan inskränkning göras. Tekniska förvaltningens bedömning är 

att yrkandet om att reglera och skylta infarten till Eriksgatan med C1 Förbud 

mot infart bör avslås då det innebär en allt för stor inskränkning i 

medborgarnas tillgång till allmän plats. Yrkandet om att skylta infarten till 

Eriksgatan med skylten E17 Återvändsgränd, bör bifallas då detta är en 

åtgärd som syftar till att vägleda trafikanten för att undvika onödig trafik in 

på bostadsgator.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt 1 kap. 6 § p. 1 vägmärkesförordningen (2007:90) är kommunen 

ansvarig för att sätta upp vägmärken inom tätbebyggt område som inte är 

enskild väg. Vägmärken ska sättas upp utifrån de föreskrifter och regler som 

gäller för respektive märke. Mot bakgrund av tekniska nämndens bedömning 

och överväganden föreslås att kommunfullmäktige avslår yrkandet i första 

att-satsen och bifaller yrkandet i andra att-satsen i motionen.  

Finansiering 

Finansiering av och ombesörjandet av skyltning kan finansieras inom 

tekniska nämndens befintliga ram.    

Tjänsteutlåtandet, daterat den 25 november 2019, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 4/2020.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det enbart finns arbetsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 30 Dnr 2019/00581 107 

Ändring av ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder 
AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har under en längre tid sett ett behov av att 

se över befintliga ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder, både ur ett 

juridiskt perspektiv då ändringar skett i kommunallagen, ett ekonomiskt 

perspektiv, ett koncernperspektiv och ur ett styrningsperspektiv. Arbetet med 

att se över ägardirektiven har skett i en arbetsgrupp bestående av 

kommunstyrelsens arbetsutskott, presidiet i styrelsen för Falköpings 

Hyresbostäder AB och tjänstepersoner från både 

kommunledningsförvaltningen och bolaget. 

Förslaget innebär i huvudsak följande större förändringar.  

- Bolagets uppdrag preciseras ytterligare under avsnitt 1 och 2. 

- Föremålet för bolagets verksamhet lyfts ur ägardirektivet då det framgår 

av bolagsordningen.  

- Under avsnitt 4 ”inriktning” görs tillägg om att bolaget ska använda 

medborgardialog i planeringsarbete vid bostadsbyggande, vara en socialt 

ansvarstagande hyresvärd samt att bolaget ska tillskapa och erbjuda 

hyresrätter i hela kommunen, inklusive yttertätorter, utifrån marknadens 

efterfrågan och bolagets affärsmässiga grund.  

- Under avsnitt 4 ”ekonomi” ändras direktavkastningskravet till att gälla 4 

procent över tid. Med över tid avses en period på fem år. Det sker även en 

förändring vad gäller borgensavgift genom att den inte längre preciseras i 

dokumentet utan ska fastställas årligen av fullmäktige i samband med 

budget.  

- Underställningsplikten tas bort från ägardirektivet då det framgår av 

bolagsordningen att frågor av principiell beskaffenhet ska lyftas till 

kommunfullmäktige. De specifika situationer som framgår av 

bestämmelsen i dag lyfts in i bolagsordningen och ska beslutas av 

bolagsstämman.  

- Det införs ett avsnitt om ägardialog som innebär att bolaget och ägaren 

minst två gånger per år ska ha dialogmöten utöver årsstämman. Det är 

ägaren som ansvarar för att kalla till dessa.  
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- Avsnittet om granskningsrapport stryks och ersätts med en bestämmelse 

om att bolaget ska upprätta en bolagsstyrningsrapport i enlighet med ett 

av kommunfullmäktige tidigare fattat beslut.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 

ändring av ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB.   

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 december 2019, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm och ekonomichef Magnus Fleischer.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 5/2020.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 31 Dnr 2019/00198 107 

Ändring av bolagsordning för Falköpings 
Hyresbostäder AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ändring av 

bolagsordning för Falköpings Hyresbostäder AB, som sedan ska antas av 

bolagsstämman för Falköpings Hyresbostäder AB. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana Falköpings 

kommuns ombud att vid bolagsstämman i Falköpings Hyresbostäder AB 

rösta för att bolagsstämman ska anta den föreslagna ändrade 

bolagsordningen.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har uppmärksammat att det finns ett behov 

av att se över bolagsordningen för det kommunala bolaget Falköpings 

Hyresbostäder. Framförallt finns ett behov av att införa en ny paragraf i 

bolagsordningen som reglerar bolagsstämmans kompetens och som anger i 

vilka frågor som bolagsstämman alltid måste fatta beslut. Denna paragraf 

bedöms vara nödvändig för att säkerställa att ägaren, det vill säga Falköpings 

kommun, har kontroll över verksamhetens mål och strategiska beslut i 

enlighet med 10 kap. 3 § kommunallagen. Kommunledningsförvaltningen 

har dock samtidigt velat göra en total översyn av bolagsordningen och 

ägardirektiv tillsammans varför denna ändring har dröjt.  

Falköpings Hyresbostäder AB:s förvaltning har tagit fram ett förslag på 

ändring av bolagsordning och deras förslag tillsammans med Sveriges 

Kommuner och Regioners förslag till arbetsordning för kommunala 

bostadsbolag har kommunledningsförvaltningen utgått från i sitt arbete. 

Förslaget har även diskuterats med representanter för Falköpings 

Hyresbostäder AB:s förvaltning. 

Kommunledningsförvaltningens förslag innebär i huvudsak följande 

ändringar gentemot nuvarande bolagsordning. 

• En ny paragraf, § 14, om bolagsstämmans kompetens införs där det anges 

att beslut i följande frågor alltid ska fattas av bolagsstämman. 

Formuleringen är i huvudsak tagen från nuvarande ägardirektiv och 

föreslås istället att beslutas av bolagsstämman.  

o Investeringsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig 

inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet. 

o Avyttring av mer än endast enstaka fastighet, 
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o Bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag och andel i sådant vid 

mer än endast tillfälligt ägande. 

o Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 

o Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  

• Att allmänheten ska ha rätt att närvara vid bolagsstämman, § 13. 

• En andre vice ordförande ska utses av kommunfullmäktige, § 7. 

• Hembudsförbehållet, § 16, tas bort då det inte fyller någon funktion med 

endast en ägare. 

• Mindre anpassningar av föremålet för verksamheten, § 3. 

• Vissa mindre språkliga justeringar.  

Styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB har föreslagit att § 14 om 

bolagsstämmans kompetens ska utformas på följande sätt: ” Beslut som 

innebär väsentlig påverkan på bolagets fastighetsbestånd och/eller bolagets 

finansiella ställning ska alltid fattas av bolagsstämman.” 

Vid ägardialog mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och presidiet för 

Falköpings Hyresbostäder har ändringarna i bolagsordningen diskuterats.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att förslaget är förenligt 

med kommunallagens krav på kommunala bolag enligt 10 kap. 3 § 

kommunallagen. Förslaget är också framtaget med utgångspunkt i SABO 

och SKR:s gemensamma förslag på bolagsordning.  

Vad gäller det förslag på formulering som styrelsen för Falköpings 

Hyresbostäder AB tagit fram för § 14 om bolagsstämmans kompetens, anser 

inte kommunledningsförvaltningen att den i lika stor utsträckning täcker de 

situationer som förvaltningens förslag täcker. En större investering behöver 

varken ha påverkan på fastighetsbestånd eller den finansiella ställningen men 

kan ändå vara av stort intresse ur ett koncernperspektiv.  

Mot bakgrund av det föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunfullmäktige godkänner ändring av bolagsordning för Falköpings 

Hyresbostäder AB. Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att 

kommunfullmäktige uppmanar Falköpings kommuns ombud att vid 

bolagsstämman i Falköpings Hyresbostäder AB rösta för att bolagsstämman 

ska anta den föreslagna ändrade bolagsordningen.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 december 2019, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 6/2020.   

  

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 32 Dnr 2019/00199 107 

Ändring av bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget 
Mösseberg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ändring av 

bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, som sedan ska antas 

av bolagsstämman för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana Falköpings 

kommuns ombud att genom ombudet i Falköpings Hyresbostäder AB vid 

bolagsstämman i Fastighetsaktiebolaget Mösseberg rösta för att 

bolagsstämman ska anta den föreslagna ändrade bolagsordningen.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har uppmärksammat att det finns ett behov 

av att se över bolagsordningen för det kommunala bolaget 

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, dotterbolag till Falköpings Hyresbostäder 

AB. Framförallt finns det ett behov av att införa en ny paragraf i 

bolagsordningen som reglerar bolagsstämmans kompetens och som anger i 

vilka frågor som bolagsstämman alltid måste fatta beslut. Denna paragraf 

bedöms vara nödvändig för att säkerställa att den indirekta ägaren, det vill 

säga Falköpings kommun, har kontroll över verksamhetens mål och 

strategiska beslut i enlighet med 10 kap. 3 § kommunallagen. 

Kommunledningsförvaltningen har dock samtidigt velat göra en total 

översyn av bolagsordningen för både moderbolag och dotterbolag varför 

denna ändring har dröjt.  

Falköpings Hyresbostäder AB:s förvaltning har tagit fram ett förslag på 

ändring av bolagsordning och deras förslag tillsammans med Sveriges 

Kommuner och Regioners förslag till arbetsordning för kommunala 

bostadsbolag har kommunledningsförvaltningen utgått från i sitt arbete. 

Förslaget har även diskuterats med representanter för Falköpings 

Hyresbostäder AB:s förvaltning. 

Kommunledningsförvaltningens förslag innebär i huvudsak följande 

ändringar gentemot nuvarande bolagsordning. 

• En ny paragraf, § 15, om bolagsstämmans kompetens där det anges att 

beslut i följande frågor alltid ska fattas av bolagsstämman. 

o Investeringsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig 

inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet. 

o avyttring av mer än endast enstaka fastighet, 
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o bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag och andel i sådant vid 

mer än endast tillfälligt ägande, 

o planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,  

o övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

• Att allmänheten ska ha rätt att närvara vid bolagsstämman, § 14. 

• Hembudsförbehållet tas bort då det inte fyller någon funktion med endast 

en ägare. 

• Exemplen i § 5 gällande fullmäktiges rätt att ta ställning tas bort och ska 

istället skrivas in i ägardirektiven för att få en enhetlig tillämpning av 

bolagsordningarna i samtliga bolag.  

• Exemplen på där fullmäktige har rätt att ta ställning i § 5 tas bort och 

kommer att anges i ägardirektiven istället. Detta för att bolagsordningarna 

för de kommunala bolagen ska vara enhetligt utformade.  

• Vissa mindre språkliga justeringar.  

Styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har föreslagit att § 14 om 

bolagsstämmans kompetens ska utformas på följande sätt: ” Beslut som 

innebär väsentlig påverkan på bolagets fastighetsbestånd och/eller bolagets 

finansiella ställning ska alltid fattas av bolagsstämman.” 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att förslaget är förenligt 

med kommunallagens krav på kommunala bolag enligt 10 kap. 3 § 

kommunallagen. Förslaget är också framtaget med utgångspunkt i SABO 

och SKR:s gemensamma förslag på bolagsordning.  

Vad gäller det förslag på formulering som styrelsen för 

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg tagit fram för § 14 om bolagsstämmans 

kompetens, anser inte kommunledningsförvaltningen att den i lika stor 

utsträckning täcker de situationer som förvaltningens förslag täcker. En 

större investering behöver varken ha påverkan på fastighetsbestånd eller den 

finansiella ställningen men kan ändå vara av stort intresse ur ett 

koncernperspektiv.  

Mot bakgrund av det föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunfullmäktige godkänner ändring av bolagsordning för 

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. Kommunledningsförvaltningen föreslår 

vidare att kommunfullmäktige uppmanar Falköpings kommuns ombud i 

Falköpings Hyresbostäder att vid bolagsstämman i  rösta för att 

bolagsstämman ska anta den föreslagna ändrade bolagsordningen i 

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg.         

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 december 2019, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 7/2020.   

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 33 Dnr 2019/00200 107 

Ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i 
Falköping AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ändring av 

bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB, som sedan ska antas 

av bolagsstämman för Hotellfastigheter i Falköping AB. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana Falköpings 

kommuns ombud att vid bolagsstämman i Hotellfastigheter i Falköping 

AB rösta för att bolagsstämman ska anta den föreslagna ändrade 

bolagsordningen.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har uppmärksammat att det finns ett behov 

av att se över bolagsordningen för det kommunala bolaget Hotellfastigheter i 

Falköping AB. Framförallt finns ett behov av att införa en ny paragraf i 

bolagsordningen som reglerar bolagsstämmans kompetens och som anger i 

vilka frågor som bolagsstämman alltid måste fatta beslut. Denna paragraf 

bedöms vara nödvändig för att säkerställa att ägaren, det vill säga Falköpings 

kommun, har kontroll över verksamhetens mål och strategiska beslut i 

enlighet med 10 kap. 3 § kommunallagen. Kommunledningsförvaltningen 

har dock samtidigt velat göra en total översyn av bolagsordningen varför 

denna ändring har dröjt.  

Falköpings Hyresbostäder AB:s förvaltning har tagit fram ett förslag på 

ändring av bolagsordning, då bolagen använder sig av samma förvaltning. 

Kommunledningsförvaltningen har vid översynen utgått från deras förslag 

tillsammans med Sveriges Kommuner och Landstings förslag till 

arbetsordning för kommunala bostadsbolag. Förslaget har även diskuterats 

med representanter för Falköpings Hyresbostäder AB:s förvaltning. 

Kommunledningsförvaltningens förslag innebär i huvudsak följande 

ändringar gentemot nuvarande bolagsordning. 

• En ny paragraf, § 14, om bolagsstämmans kompetens införs där det anges 

att beslut i följande frågor alltid ska fattas av bolagsstämman. 

o Investeringsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig 

inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet. 

o Bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag och andel i sådant vid 

mer än endast tillfälligt ägande.  

o Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
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o Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  

• Att allmänheten ska ha rätt att närvara vid bolagsstämman, § 13. 

• Paragraferna om offentlighet, röstning och hembudsförbehåll tas bort då 

de inte fyller någon funktion med endast en ägare. 

• Paragrafer om inspektionsrätt och ändring av bolagsordning läggs till 

samt vissa bestämmelser gällande årsstämman och fullmäktiges 

ställningstagande ändras för att bolagsordningen ska vara likadant 

utformad som för de andra kommunala bolagen.  

• Mindre anpassningar av ändamålet med bolagets verksamhet, § 4. 

• Vissa mindre språkliga justeringar.  

Förvaltningens bedömning 

Förslaget bedöms vara förenligt med kommunallagens krav på kommunala 

bolag enligt 10 kap. 3 § kommunallagen. Mot bakgrund av det föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner ändring 

av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att kommunfullmäktige 

uppmanar Falköpings kommuns ombud att vid bolagsstämman i 

Hotellfastigheter i Falköping AB rösta för att bolagsstämman ska anta den 

föreslagna ändrade bolagsordningen.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 29 april 2019, har utarbetats av kommunjurist 

Sara Cronholm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 8/2020.   

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 34 Dnr 2019/00589 003 

Ändring av valnämndens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av 

valnämndens reglemente. 

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2016:10.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar 

arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en 

gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit 

fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i 

arbetet. Förslaget har därefter skickats till respektive nämnd på remiss. 

Valnämnden beslutade den 20 november 2019, § 32, att ställa sig bakom 

framtaget förslag på ändringar i valnämndens reglemente med följande 

ändringar.  

• Meningen ”i undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på 

annat sätt”, fjärde raden från slutet i § 15, stryks. 

• Tillägg görs med ”eller valnämndens sekreterare” i första meningen i § 

34. 

• Uppdatering av paragrafnumrering görs.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom de ändringsförslag som 

valnämnden föreslår. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 

kommunfullmäktige antar kommunledningsförvaltningens slutliga förslag 

till ändring av valnämndens reglemente.        

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december 2019, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 9/2020.    

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 35 Dnr 2019/00579 003 

Ändring av kommunrevisionens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av 

kommunrevisionens reglemente. 

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2016:12.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2019 sett över samtliga 

nämnders reglementen. Kommunrevisionens arbete skiljer sig dock ifrån 

nämndernas arbete och kommunrevisionen har själva arbetat med att se över 

reglementet utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)s exempelmall 

för revisionsreglemente. Kommunrevisionen beslutade den 28 november 

2019 att lämna förslag till reglemente till kommunfullmäktige för antagande. 

Förslaget utgår från SKR:s mall och rekommendationer. Ändringar i 

avsnitten som reglerar revisorernas arbete har även gjorts utifrån den nya 

kommunallagen.  

Förslaget innebär i huvudsak följande förändringar.  

- Revisorernas roll och uppdrag utvecklas i § 1.  

- Det förtydligas att den sammankallande ordföranden ska hämtas ur 

minoritetens partier i fullmäktige, § 6. 

- Det förtydligas att revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av 

fullmäktiges presidium, § 13. 

- Det förtydligas att revisorerna har en initiativrätt i både fullmäktige och i 

nämnderna, § 21. 

- Det förtydligas att revisorerna ska lämna sitt utlåtande om 

måluppfyllelsen i samband med att delårsrapport lämnas till fullmäktige, 

§ 23. 

- Det förtydligas att kommunrevisionen har personuppgiftsansvaret för 

behandlingen av personuppgifter, § 26. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att kommunrevisionens 

förslag till ändring av reglemente stämmer överens med både lag och den 

mall som SKR tagit fram. Kommunledningsförvaltningen har dock 

uppmärksammat att datumet för reglementets giltighet i § 28 behöver ändras 
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till den 15 mars 2020. Tjänsteutlåtandet, daterat den 20 december 2019, har 

utarbetats av kommunjurist Sara Cronholm.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 10/2020.   

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25 (57) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-12 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 36 Dnr 2019/00557 003 

Ändring av reglemente för överförmyndaren i 
Falköpings kommun  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av reglemente 

för överförmyndaren. 

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2016:13.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar 

arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en 

gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit 

fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i 

arbetet. Förslaget har därefter skickats till respektive nämnd på remiss. 

Överförmyndaren yttrade i skrivelse den 26 november 2019 att 

överförmyndaren tillstyrker det framarbetade förslaget.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av överförmyndarens yttrande föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige antar 

kommunledningsförvaltningens slutliga förslag. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december 2019, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 11/2020.   

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 37 Dnr 2019/00480 003 

Ändring av reglemente för krisledningsnämnden  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av 

krisledningsnämndens reglemente. 

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2015:7.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar 

arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en 

gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit 

fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i 

arbetet. Förslaget har varit uppe på dialogmöte i kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 23 oktober 2019. 

Förslaget innebär inte så stora förändringar. Lagrum har lagts till i delar av 

texten och det har även skett mindre språkliga ändringar. Den största 

förändringen har skett i 11 § kring nämndens sammansättning. 

Mandatperioden har tagits bort och får anges av kommunfullmäktige vid 

valet. Det har även ändrats från att ledamöterna ska vara till bör vara samma 

som kommunstyrelsens arbetsutskott. Att skriva att ledamöterna ska vara 

samma som kommunstyrelsens arbetsutskott är inte möjligt med tanke på att 

yrkanden om proportionellt valsätt kan lämnas. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 

kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av 

krisledningsnämndens reglemente. Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 

december 2019, har utarbetats av kommunjurist Sara Cronholm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 12/2020.  
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§ 38 Dnr 2019/00453 003 

Ändring av tekniska nämndens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av tekniska 

nämndens reglemente. 

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2016:09.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar 

arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en 

gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit 

fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i 

arbetet. Förslaget har därefter skickats till respektive nämnd på remiss. 

Tekniska nämnden beslutade den 18 november 2019, § 125, att godkänna 

förslag på ändringar i tekniska nämndens reglemente.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av tekniska nämndens förslag föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner 

kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av tekniska 

nämndens reglemente.  Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december 2019, har 

utarbetats av kommunjurist Sara Cronholm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 13/2020.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28 (57) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-12 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 39 Dnr 2019/00452 003 

Ändring av socialnämndens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av 

socialnämndens reglemente. 

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2018:12 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar 

arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en 

gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit 

fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i 

arbetet. Förslaget har därefter skickats till respektive nämnd på remiss. 

Socialnämnden beslutade den 13 november 2019, § 127, att ställa sig bakom 

förslaget till nytt reglemente för socialnämnden.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av socialnämndens beslut föreslår 

kommunledningsförvaltningen att fullmäktige antar 

kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av 

socialnämndens reglemente.   

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december 2019, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 14/2020.  
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§ 40 Dnr 2019/00449 003 

Ändring av kompetens- och arbetslivsnämndens 
reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av kompetens- 

och arbetslivsnämndens reglemente. 

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2016:05.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar 

arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en 

gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit 

fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i 

arbetet. Förslaget har därefter skickats till respektive nämnd på remiss. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 11 december 2019, § 47, 

att ställa sig bakom förslaget till reviderat reglemente med det tillägg att en 

mindre ändring i § 3 görs om samverkan med andra nämnder. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom den mindre ändring av § 3 

som kompetens- och arbetslivsnämndens föreslår.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december 2019, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 15/2020.  
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§ 41 Dnr 2019/00447 003 

Ändring av barn- och utbildningsnämndens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av barn- och 

utbildningsnämndens reglemente. 

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2016:02.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar 

arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en 

gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit 

fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i 

arbetet. Förslaget har därefter skickats till respektive nämnd på remiss. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 19 november 2019, § 122, att 

föreslå en ändring av lydelsen i § 5 och § 37 men att i övrigt godkänna 

förslaget till nytt reglemente. 

Nämnden föreslog att följande meningar tas bort ur § 5. Att nämnden ska 

”underhålla den lösa egendomen inom nämndens förvaltningsområde” samt 

”handha egen donationsförvaltning”.  

Nämnden föreslog vidare att texten i § 37 ändras till följande: ”I barn- och 

utbildningsnämndens delegationsbestämmelser framgår vem eller vilka som 

ska underteckna nämndens handlingar, såsom skrivelser, avtal och andra 

handlingar.” 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom nämndens förslag till 

ändring av § 37. Så länge det tydligt framgår i delegationsbestämmelserna 

vem som har rätt att underteckna nämndens handlingar är det ett fullgott 

alternativ till att det ska anges uttryckligen i reglementet. 

När det gäller nämndens förslag om ändringar i § 5 delar inte 

kommunledningsförvaltningen nämndens bedömning. Dels för att det av 

reglementet bör framgå vem som har ansvar för den lösa egendomen och 

dels för att kommunledningsförvaltningen eftersträvar likartade skrivningar i 

samtliga nämnders reglementen. När det gäller skrivningen ”handha egen 

donationsförvaltning” pågår en utredning av kommunens fondförvaltning 

och kommunledningsförvaltningen anser att det är bäst att avvakta vad 

utredningen kommer fram till innan ändringar görs i reglementena.  
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december 2019, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 16/2020.  
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§ 42 Dnr 2019/00448 003 

Ändring av byggnadsnämndens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av 

byggnadsnämndens reglemente. 

2 Ändringen ska gälla från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2017:13.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar 

arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en 

gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit 

fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i 

arbetet. Förslaget har därefter skickats till respektive nämnd på remiss. 

Byggnadsnämnden beslutade den 20 november 2019, § 151, att godkänna 

upprättat förslag till ändringar i byggnadsnämndens reglemente med vissa 

tillägg.   

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningens ambition har varit att samtliga nämnders 

reglementen ska vara enhetligt utformade. Mot bakgrund av detta kan inte 

kommunledningsförvaltningen ställa sig bakom byggnadsnämndens förslag 

till ändring av § 3, § 5, § 9 och § 10. 

När det gäller byggnadsnämndens förslag till ändring av text i § 1 föreslår 

kommunledningsförvaltningen att texten utformas på följande sätt: 

”Byggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt plan- och 

bygglagen (2010:900) ankommer på byggnadsnämnden, mät- och 

kartverksamhet samt för kommunens detaljplaneverksamhet enligt 

delegering från fullmäktige i detta reglemente.” 

När det gäller byggnadsnämndens förslag till ändring av texten i § 6 

bedömer kommunledningsförvaltningen att föreslaget står i 

överensstämmelse med det arbetssätt och arbetsfördelning som finns idag 

mellan byggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Kommunledningsförvaltningen noterar dock att punkten ”på begäran 

förlänga eller förnya detaljplans genomförandetid (4 kap. 24-25 §§ plan- och 

bygglagen) har fallit ur byggnadsnämndens förslag. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att den läggs till igen.  
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Byggnadsnämnden föreslår att texten om samråd ska lyftas bort från § 13. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i stället att texten förtydligas mot 

bakgrund av byggnadsnämndens speciella situation där samrådsskyldighet 

framgår av plan- och bygglagen. 

De övriga ändringsförslag i texten som byggnadsnämnden föreslagit står 

kommunledningsförvaltningen bakom.    

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december 2019, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 17/2020.  
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§ 43 Dnr 2019/00407 003 

Ändring av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av 

kommunstyrelsens reglemente. 

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2017:06.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar 

arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en 

gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit 

fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i 

arbetet. Förslaget har varit uppe för dialog på kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 23 oktober 2019. 

Förslaget innebär, utöver en del språkliga ändringar och anpassningar till nya 

lagrum, i huvudsak följande större förändringar. 

- En ny § 2 införs som innebär att kommunstyrelsen i vissa angivna 

situationer får fatta beslut som rör andra nämnders verksamhet i enlighet 

med 6 kap. 8 § kommunallagen. Bestämmelsen innebär inte att 

kommunstyrelsen får fatta beslut som rör andra nämnders 

myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden som i övrigt rör 

enskilda. De angivna situationerna som föreslås är: Beslut om strategiska 

personalfrågor vilket bland annat innefattar kommunövergripande 

arbetsmiljö- och hälsofrågor, prioriteringar, riktlinjer och anvisningar 

inom det arbetsgivarpolitiska området, samt slutligt beslut när två 

nämnder är oense.  

- Av 5 § framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över avtalssamverkan 

som sker enligt 9 kap. 37 § kommunallagen och en gång per år redovisa 

detta till fullmäktige, 12 §. Av 5 § framgår vidare att kommunstyrelsen 

ska ha ansvar för säkerhetsskyddslagen följs. 

- I 10 §, som reglerar delegation från kommunfullmäktige, höjs 

beloppsramen för försäljningar och köp med mera av fastigheter från 50 

prisbasbelopp till 100 prisbasbelopp.  

- I 17 § föreslås att kommunstyrelsen ska samordna och utveckla arbetet 

med sociala medier.  
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- I 21 § framgår att kommunstyrelsen även har ett personuppgiftsansvar för 

de kommungemensamma personuppgiftsbehandlingarna som framgår av 

kommunstyrelsens registerförteckning. 

- Vem som ska underteckna kommunstyrelsens beslutade handlingar 

framgår av delegationsbestämmelserna, § 47 

Förvaltningens bedömning 

När det gäller den höjda beloppsramen i 10 § för försäljningar och köp har 

kommunledningsförvaltningen gjort följande bedömning. Förändringen 

grundar sig att fastighetspriserna i Falköpings kommun har stigit med 150 % 

de senaste två åren och målsättningen har varit att det för kommunstyrelsen 

ska vara möjligt att köpa eller sälja motsvarande en villa för privatpersoner 

utan att lyfta ärendet till kommunfullmäktige för godkännande. Det finns få 

rättsfall på området och vilken summa som är möjlig att delegera beror bland 

annat på kommunens storlek och fastighetsprisernas förändring. Vid 

jämförelse med andra kommuner ligger 100 prisbasbelopp varken extremt 

högt eller extremt lågt. Vid en samlad bedömning framstår beloppet som 

skäligt. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av 

kommunstyrelsens reglemente.   

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december 2019, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 18/2020.   
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§ 44 Dnr 2019/00450 003 

Ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av kultur- och 

fritidsnämndens reglemente. 

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2020 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2018:06.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar 

arbetat med att se över samtliga nämnders reglementen, vilket ska göras en 

gång per mandatperiod. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit 

fram ett underlag för reglementen i mars 2019 vilket har varit utgångspunkt i 

arbetet. Förslaget har därefter skickats till respektive nämnd på remiss. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 december 2019, § 87, att 

godkänna den föreslagna ändringen av kultur- och fritidsnämndens 

reglemente. I kultur- och fritidsnämndens förslag har två mindre 

redaktionella ändringar gjorts. I § 1 ska ”kulturlivet” ändras till ”kultur- och 

fritidslivet” i första meningen. I § 4 ska ordet ”ska” tas bort från sista 

strecksatsen. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom de redaktionella ändringar 

som kultur- och fritidsnämnden föreslagit. Kommunledningsförvaltningen 

föreslår att kommunfullmäktige antar kommunledningsförvaltningens 

slutliga förslag till ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente.   

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 december 2019, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 19/2020. 
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§ 45 Dnr 2020/00003  

Ändring av taxa för tillstånd enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av taxa 

för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

2 Ändringen gäller från och med den 1 april 2020 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2019:02.  

Bakgrund 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutade den 5 december 

2019, § 47, att föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av taxa för 

tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

Enligt bakgrunden till nämndens beslut är den fasta avgiften i nuvarande 

taxekonstruktion grundad på Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs kostnader 

för ritningsgranskning, inställelse till objektet (genomsnittlig reskostnad 

inklusive restid), avsyning, dokumentation och annan administration. 

Handläggningstiden för dessa delar tar längre tid och taxekonstruktionen 

behöver justeras så att den anpassas till faktiska förhållanden. Förberedelse 

av ärendet och inställelse till objekt föreslås ligga i den fasta avgiften och 

övrig tid i den rörliga avgiften. Ändringen innebär att den rörliga avgiften 

höjs från 901 kronor till 1 000 kronor per timma. Den fasta avgiften höjs från 

2 253 kronor till 3 000 kronor per timma.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt 17 och 18 §§ lagen om brandfarliga och explosiva varor ska frågor om 

tillstånd till hantering av brandfarliga varor i övriga fall prövas av den 

kommun där hanteringen ska bedrivas. Enligt 27 § samma lag framgår att 

avgifter får tas ut för bland annat tillstånd. Avgifterna får dock inte överstiga 

de faktiska kostnader som kommunen haft för tillsynen. 

Mot bakgrund av nämndens beslut föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunfullmäktige antar ändring av taxa för tillstånd enligt lagen om 

brandfarliga och explosiva varor enligt förslaget ovan.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 januari 2020, har utarbetats av kommunjurist 

Sara Cronholm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 20/2020.  
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§ 46 Dnr 2020/00004  

Ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av taxa 

för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga 

och explosiva varor. 

2 Ändringen gäller från och med den 1 april 2020 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2019:10.  

Bakgrund 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutade den 5 december 

2019, § 48, att föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av taxa för tillsyn 

enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva 

varor. 

Enligt bakgrunden till nämndens beslut har tillsynsverksamheten enligt 

ovanstående lagstiftningar skett på ett nytt sätt i enlighet med Myndigheten 

för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) anvisningar under år 2019. Det är 

i enlighet med den rekommendation som länsstyrelsen i Västra Götaland gett 

och betonat. Det nya arbetssättet har inneburit att varje tillsynsärende tar 

betydligt längre tid. Tillsynstaxan behöver justeras så att den är anpassad till 

det nya arbetssättet. Ändringen av taxan innebär att den rörliga avgiften höjs 

från 901 kronor till 1 000 kronor per timma och fast avgift i tillsynsärende 

höjs från 2 253 kronor till 3 000 kronor.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt 5 kap. 1 § lagen om skydd mot olyckor ska tillsyn över att lagen 

efterlevs utövas av en kommun inom kommunens område. Enligt 5 kap. 4 § 

får kommunen föreskriv att en avgift ska betalas för tillsynsbesök som 

föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 § samma lag. Avgiften får dock inte 

överstiga de faktiska kostnader som kommunen har haft för tillsynen. 

Enligt 21 §§ lagen om brandfarliga och explosiva varor ska frågor om tillsyn 

hanteras av den myndighet som hanterar tillstånd enligt samma lag. Av 18 § 

framgår att det är kommunen som hanterar tillstånd för hantering av 

brandfarliga varor i övriga fall än i första stycket. Enligt 27 § samma lag 

framgår att avgifter får tas ut för bland annat tillsyn. Avgifterna får dock inte 

överstiga de faktiska kostnader som kommunen haft för tillsynen. 

Mot bakgrunden av nämndens beslut föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunfullmäktige antar ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om 
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skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor enligt 

beslutsförslaget ovan.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 januari 2020, har utarbetats av kommunjurist 

Sara Cronholm.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 21/2020.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 47 Dnr 2020/00006  

Kostnad för nybyggnation av Platåskolan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i 

uppdrag att genomföra byggnation av Platåskolan med en projektbudget på 

386 miljoner kronor.        

Deltar ej i beslutet  

Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) deltar ej i beslutet.  

Bakgrund 

Den 27 mars 2017 § 33, beslutade kommunfullmäktige om anta förslag till 

en ny skolorganisation. En viktig beståndsdel i den nya skolorganisationen är 

byggnation av en ny skola för årskurserna 7-9. Den nya skolan planeras ligga 

vid det före detta kalkbrottet på fastigheten Gamla Stan 2:26. Tekniska 

nämnden har den 16 december 2019 § 142, fattat beslut om att begära av 

kommunfullmäktige att få uppdraget att utföra byggnationen.  Enligt 

kommunens policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar skall 

kommunfullmäktige fatta särskilt beslut vid denna typ av större  

investeringar. Av policyn punkt 5.1 framgår följande. 

Större investeringar, vilka beräknas uppgå till över 20 miljoner kronor, 

samtliga strategiska investeringar eller investeringar som är av principiell 

beskaffenhet lyfts av tekniska nämnden till kommunfullmäktige som beslutar 

om investeringen ska genomföras.  

Av tjänsteutlåtandet från fastighetschefen framgår följande under avsnittet 

om finansiering. 

I flerårsplan för år 2020-2022 är 386 miljoner kronor avsatt för projektet.  

Investeringen innebär en ökad kapitalkostnad på cirka 21 400 000 kronor per 

år för kommunen. Investeringen innebär en ökad drift- och städkostnad på 

cirka 6 550 000 kronor per år för kommunen. Avgående drift- och 

kapitalkostnader till följd av den nya skolorganisationen är under utredning. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att tekniska nämnden följt policyn 

för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar. I kommunens 

investeringsplan 2020-2022 finns projektinvesteringen inlagd om 386 mnkr. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att det finns underlag för 

kommunfullmäktige att fatta beslut om att ge tekniska nämnden i uppdrag att 

genomföra byggnationen.  
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Kommunledningsförvaltningen vill dock uppmärksamma på kravet kring 

god ekonomisk hushållning och de finansiella mål som kommunfullmäktige 

antaget. 

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god 

ekonomisk hushållning, samt utifrån kommunens egna dokument ”Riktlinjer 

för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv". 

Det innebär att det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av följande 

resultatkrav.  

• Resultatet ska över tid uppgå till minst två procent av skatter och 

statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod.  

• Resultatet beräknat som låneskuld delat på trettiofem år. 

Dessa mål innebär att kommunen skall ha ett resultat på drygt 40 mnkr per år 

under åren 2020-2022. Därefter kommer resultatkravet öka till ca 50 mnkr 

när låneskulden efter Platåskolans färdigställande når drygt 1 700 mnkr. 

Enligt de finansiella målen skall resultatet uppgå till låneskulden delat med 

35 år. 

Enligt kommunens flerårsplan 2020-2022 uppgår det budgeterade resultatet i 

driftsbudgeten till 33,5 mnkr för 2020, 20,6 mnkr 2021 och 5,2 mnkr 2022. 

Detta innebär att det skiljer väsentligt från kommunfullmäktiges finansiella 

mål om god ekonomisk hushållning. Kommunledningsförvaltningen vill 

därför uppmärksamma kommande års budgetberedningar kring frågorna om 

finansiering i driftsbudgeten av investeringar.  

Finansiering 

I kommunens investeringsplan, antagen av kommunfullmäktige den 25 

november 2019 § 176, genom kommunens flerårsplan 2020-2022 finns 

Platåskolan budgeterad som projekt till 386 mnkr. I driftsbudgeten är 

budgeterat för kapitalkostnader.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 januari 2020, har utarbetats av ekonomichef 

Magnus Fleischer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 23/2020.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 48 Dnr 2020/00012  

Översyn av den politiska organisationen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunfullmäktige inrättar en beredning för översyn av den politiska 

organisationen inför mandatperioden 2023-2026. 

2 Ledamöterna nomineras direkt på kommunfullmäktiges sammanträde den 

24 februari 2020. 

3 Beredningens uppdrag är följande.   

 Utreda och lämna förslag till politisk organisation inför 

mandatperioden 2023-2026 

 Översyn av bestämmelserna för ekonomisk ersättning för 

förtroendevalda  

4 Årsarvodet för ordföranden i beredningen fastställs till  

5 % av gällande årsarvode för kommunstyrelsens ordförande. 

5 Kommunfullmäktige antar upprättat förslag på reglemente för 

beredningen, att gälla från och med den 15 mars 2020.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun brukar varje mandatperiod 

tillsätta en beredning för att utreda och lämna förslag på den politiska 

organisationen inför nästkommande mandatperiod. Beredningen fungerar 

som en fullmäktigeberedning och formerna regleras enligt kommunallagen. 

Beredningen har tidigare gått under benämningen ”förtroendemannagrupp” 

eller ”demokratiberedning” och föreslås nu heta ”beredning för översyn av 

den politiska organisationen”. 

Uppdraget 

Beredningens uppdrag innebär att utreda och lämna förslag på en 

ändamålsenlig politisk organisation för Falköpings kommun. Hänsyn ska tas 

till omvärldsförändringar, förändrade krav och utmaningar som kommunen 

står inför. I uppdraget ligger att omvärldsbevaka, följa utveckling och 

forskning på nationell nivå, genomföra studiebesök, följa Sveriges 

Kommuner och Regioners arbete, m.m. 

Har Falköpings kommun en organisation som är redo att möta framtiden? 

Senaste översynen av arvodebestämmelserna innebar mer omfattande 

förändringar. Kommunrevisionen har också granskat arvodesbestämmelserna 

(år 2018) och funnit att regelverket fungerar väl. Av den anledningen bör det 

i kommande arbete räcka med en enklare översyn, vilken kan ta fasta på 
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revideringar nödvändiga av administrativa eller juridiska skäl. Arbetet med 

de ekonomiska bestämmelserna bör hanteras inledningsvis av beredningens 

arbete, och relativt snabbt, för att beredningen därefter ska kunna lägga 

tyngdpunkten på översynen av den politiska organisationen. 

I uppdraget med översyn av den politiska organisationen bör även partistödet 

inkluderas, samt arbetet med råden (råd för funktionshinderfrågor, 

pensionärsråd). 

Det är viktigt att i beredningens inledning av arbete klargöra ambitionsnivån 

för beredningens arbete och omfattningen av utredningsuppdraget. A och O 

är också att utsedda representanter från varje parti förankrar beredningens 

arbete i sin partigrupp och samtidigt har mandat att föra partiets talan i 

beredningen.  

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 majoriteten och vice ordföranden representeras 

av minoriteten. Årsarvodet för ordföranden ska fastställas till 5 % av 

gällande årsarvode för kommunstyrelsens ordförande. Sammanträdesarvode 

för ordförande utbetalas inte. För vice ordförande utgår inte något årsarvode, 

däremot sammanträdesersättning. 

Tidplan 

Utredningen pågår fram till årsskiftet år 2021/2022, sedan skickas förslaget 

på remiss under våren 2022. Beslut tas på fullmäktiges möte senast i juni 

2022, för att beslutet om den politiska organisationen ska kunna fattas före 

de allmänna valen samma år. 

Finansiering 

Till beredningens förfogande avsätts en årlig budget, vilket behandlas i 

budgetarbetet inför år 2021. Under år 2020 tas kostnaderna inom 

fullmäktiges budget. Beredningen ges tjänstepersonsstöd genom 

kommunstyrelsens förvaltning.  

Ordförandeförslaget, daterat den 7 januari 2020, har utarbetats av Adam 

Johansson (M). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 24/2020.  

  

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 49 Dnr 2019/00582 170 

Policy gällande samhällsstörningar och extraordinära 
händelser 2020-2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för 

samhällsstörningar och extraordinära händelser 2020-2022 från och med den 

15 mars 2020.  

Bakgrund 

Kommunens arbete med krisberedskap utgår från Lag (2006:554) om 

kommuners och landsting åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (LEH). Kommunens arbete regleras vidare 

genom överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), 

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022.  

Enligt överenskommelsen skall kommunen ta fram ett styrdokument för 

kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange 

kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 

under mandatperioden.  

För Falköpings del kallas detta styrdokument policy. Policyn ersätter Strategi 

för krisberedskap i Falköpings kommun för åren 2016-2019. Policyn följer 

samma innehåll som tidigare år men med ett förtydligande gällande det 

geografiska områdesansvar vilket Länsstyrelsen påpekade vid sitt 

uppföljningsbesök i Falköping den 16 april 2018. Aktuell policy följer de 

direktiv som SKR och MSB kräver. 

Den fredstida krisberedskapen utgör även grunden för det civila försvaret, 

det vill säga beredskapen för höjd beredskap och krig. Detta gör att även 

övergripande mål och inriktning med civilt försvar inkluderas i aktuell 

policy.  

Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022. skall 

kommunen ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med 

krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och 

inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 december 2019, har utarbetats av 

säkerhetssamordnare Peder Samuelsson. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 25/2020. 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 50 Dnr 2019/00531 040 

Riktlinje för fakturering- och kravverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen för fakturering- och 

kravverksamhet från och med den 1 mars 2020.  

Bakgrund 

I kommunens kundreskontraprocess ingår moment som omfattar 

aktiviteterna från dess att en kundfaktura ställs ut till dess att den är betald. 

Om fakturan inte betalas i tid ingår kravhantering som en del av processen. 

En kundreskontra är det till bokföringen sidoordnade registret som innehåller 

kommunens fakturor och kunder. 

Kundreskontraprocessen är en omfattande process som varje år genererar 

cirka 90 000 fakturor, varav 64 000 fakturor skapas i ekonomisystemet och 

26 000 fakturor skapas i vatten- och avloppsverksamhetens system.  

Riktlinje för fakturering- och kravverksamhet ska fastslå övergripande 

principer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet. Syftet med 

riktlinjerna är att:  

-  ge medarbetare som är involverade i kommunens fakturerings- och 

kravverksamhet klara riktlinjer som stöd i det dagliga arbetet;  

-  begränsa kredittiden och därmed kreditkostnaden för kommunen;  

-  minska risken för kreditförluster, dvs minska risken för att kommunen 

inte får betalt; 

-  likforma behandlingen av kommunens kunder. 

Förvaltningens bedömning 

I syfte att få en effektiv kundreskontraprocess där kommunens kunder 

behandlas lika föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen 

antar den föreslagna riktlinjen för fakturering- och kravverksamhet.    

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 december 2019, har utarbetats av 

redovisningsansvarig Elin Stål Tingbratt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 26/2020.  

  

Paragrafen skickas till  
Samtliga förvaltningar 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Elin Stål Tingbratt, redovisningsansvarig 

Förvaltningsekonomer      
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§ 51 Dnr 2019/00472 100 

Upphävande av riktlinjer för telefoni  

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen upphäver riktlinjer för telefoni från och med den 1 

mars 2020. 

2 Personalavdelningen ges i uppdrag att ta fram underlag för användning av 

mobiltelefoni.  

Bakgrund 

Falköpings kommuns riktlinjer för telefoni fastställdes ursprungligen av 

kommunstyrelsens personalutskott den 14 oktober 2009, § 29. Riktlinjerna 

reviderades av kommunstyrelsen den 13 augusti 2014, § 149. Mycket i 

riktlinjerna har med tiden blivit inaktuellt eller inte längre relevant. Vissa 

delar av riktlinjerna täcks dessutom delvis av andra riktlinjer. 

I riktlinjerna för telefoni regleras bland annat privat användning av 

mobiltelefoner. Det innebär att om den anställdes chef ser ett uppenbart 

värde i att den anställde är kontaktbar utanför ordinarie arbetstid och om den 

anställde då önskar använda kommunens mobiltelefon för begränsat privat 

bruk av mobilsamtal, SMS och MMS görs ett schablonavdrag på 100 kronor 

per månad som täcker det privata utnyttjandet av mobiltelefonen.  

Skatteverket gav den 7 juni 2018 ut ett nytt ställningstagande avseende 

”Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast 

avgift.” Med elektronisk utrustning avses mobiltelefon, dator, läsplatta och 

router och de tjänster som avses är mobil telefoni, SMS, MMS och surf eller 

datatrafik. I ställningstagandet menar Skatteverket att om varan eller 

tjänsten, till exempel en mobiltelefon, är av väsentlig betydelse för att den 

anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, om det privata användandet 

är av begränsat värde för den anställde och om det är svårt att särskilja värdet 

av det privata användandet från nyttan i anställningen är den privata 

användningen inte en skattepliktig förmån.  

Om en anställd har en dator för att utföra sina arbetsuppgifter innebär det 

enligt Skatteverket att det inte är en skattepliktig förmån att utföra enstaka 

privata ärenden på datorn. Däremot kan arbetsgivaren av andra orsaker ha 

synpunkter på att den anställde utför privata ärenden på arbetstid. Likaså 

menar Skatteverket att om en anställd har en mobiltelefon för att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter är ett privat användande av begränsat värde inte 

en skattepliktig förmån. Under förutsättning att förmånen är svår att skilja 

från nyttan i anställningen. Det gäller även om den anställde utför 

arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen eller om hen förväntas vara nåbar 

utanför arbetstid.  
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Falköpings kommun bytte i december 2019 teleoperatör. I det nya avtalet 

finns enbart mobilabonnemang med så kallat ”Flat rate”. Det innebär att man 

har en fast månadskostnad som täcker en stor mängd samtalsminuter, SMS, 

MMS och internetsurf. Det eventuellt privata användandet är då svårt att 

särskilja från övrig användning och ett begränsat privat användande ryms 

normalt inom potterna och ger ingen merkostnad för kommunen. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunens riktlinje för telefoni är inaktuell och bör upphävas. Telefonin 

går inte längre att särskilja som en egen företeelse utan har på senare år blivit 

en allt mer integrerad del av övrig IT-användning.  

Möjligheten att reglera privat användning av kommunens mobiltelefoner via 

löneavdrag bör tas bort. Begränsad privat användning är inte en skattepliktig 

förmån om det sker i enlighet med Skatteverkets ställningstagande. Det vill 

säga om varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för att den anställde 

ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, förmånen är av begränsat värde för 

den anställde, och förmånen för den anställde inte utan svårighet kan 

särskiljas från nyttan i anställningen. Personalavdelningen bör istället få i 

uppdrag att ta fram anvisningar för hur kommunens telefoner får användas. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 9 oktober 2019, har utarbetats av IT-chef Per 

Augustsson. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 27/2020.  

  

 

Paragrafen skickas till  
IT-avdelningen 

Personalavdelningen 

Anna-Karin Linder, administratör  
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§ 52 Dnr 2020/00014  

Upphävande av riktlinjer för ärenderegistrering, e-post 
och internet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen upphäver riktlinjer för ärenderegistrering, e-post och 

internet från och med den 1 mars 2020.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen antog §38/2002 ”riktlinjer för ärenderegistrering och 

elektronisk post”. Syftet var att skapa enhetlighet och samsyn och få ett 

samlat dokument vad gäller ärenderegistrering och elektronisk post i 

kommunen. Riktlinjerna har sedan reviderats av kommunfullmäktige 

§45/2010 och kommunstyrelsen §75/2015 och har ändrat rubricering. 

Idag innehåller riktlinjen delar som är inaktuella. Innehållet har dessutom till 

stor del ersatts av en nyligen framtagen ”rutin för hantering av begäran om 

utlämnande av allmän handling”, som i stort sett hanterar samma områden 

som  riktlinjen. Rutinen är mer av karaktären lathund för förvaltningarna. 

Den beslutas på förvaltningsnivå och behöver inte antas politiskt och blir på 

så sätt enklare att revidera vid behov. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att riktlinjen inte längre 

behövs då den är inaktuell, till stora delar återger lagtext, och till stora delar 

är ersatt av annat styrdokument.   

Tjänsteutlåtandet, daterat den 8 januari 2020, har utarbetats av kanslichef 

Linda Karelid. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 28/2020.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Samtliga förvaltningar 

Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare 

Anna-Karin Linder, administratör   
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§ 53 Dnr 2019/00435 299 

Avyttring av fastigheten Körsbäret 1, Lilla Fredriksberg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår byggnadsnämnden att inleda en 

detaljplaneläggning för fastigheten Körsbäret 1 (Lilla Fredriksberg) samt 

parkmarken väster om fastigheten Körsbäret 1.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 16 september 2019, § 99, att överlämna 

byggnaden Lilla Fredriksberg till kommunstyrelsen för beslut om rivning, 

försäljning eller annat.  

Enligt Falköpings kommuns policy för lokalförsörjning och 

byggnadsinvesteringar ska internt outnyttjade fastigheter, vilka enligt 

lokalförsörjningsplanen inte är aktuella för kommunal verksamhet inom 

Falköpings kommun, ställas inför ett av följande överväganden.   

• Fastigheter vilka till fullo hyrs ut av kommunen till externa aktörer bör 

säljas till kommunalt bolag eller extern aktör. 

• Fastigheter som kan säljas eller innehåller stora bokförda värden bör 

säljas. 

• Fastigheter som inte kan säljas och innehåller lågt bokförda värden bör 

rivas. 

Enligt samma policy beslutar tekniska nämnden utifrån 

lokalförsörjningsplanen att lämna över ärenden rörande avyttring av internt 

outnyttjade byggnader till kommunstyrelsen.  

Tekniska nämnden bedömer att det inte finns något kommunalt 

verksamhetsbehov av byggnaden Lilla Fredriksberg när Platåskolan är 

uppförd, och har därför för avsikt att avyttra byggnaden.  

Lilla Fredriksberg är belägen på fastigheten Körsbäret 1. Det finns en 

gällande detaljplan för området från år 1970. I den gällande detaljplanen är 

området avsett för A, allmänt ändamål vilket innebär att fastigheten enbart 

får användas för kommunala och allmännyttiga verksamheter. Byggnaden 

Lilla Fredriksberg kommer inte längre att behövas för kommunal verksamhet 

när den nya Platåskolan är uppförd. Byggnaden har bedömts ha ett eftersatt 

underhåll och är i behov av omfattande renoveringar framöver. 

Förvaltningens bedömning 

Fastigheten har ett strategiskt läge för bostäder med närhet till 

Ållebergsgymnasiet och befintliga bostadsområden i Falköping. Genom att 

detaljplanelägga området för bostäder, i exempelvis flerbostadshus kan 
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Falköpings kommun skapa förtätning och erbjuda nya bostäder i ett redan 

etablerat område. För att Falköpings kommun ska kunna sälja marken 

behöver en ny detaljplan tas fram som prövar markens lämplighet för 

bostadsbebyggelse.  

Den befintliga byggnaden på fastigheten Körsbäret 1 kommer, som en del av 

framtida detaljplanearbete, behöva utredas ur kulturmiljösynpunkt. 

Fastigheten Körsbäret 1 har en area om 2160 kvadratmeter. För att kunna 

skapa så goda förutsättningar som möjligt för en bostadsetablering bör även 

parkområdet mellan Körsbäret 1 och Klarbäret 1 utredas för bostadsändamål 

i detaljplanearbetet.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 20 december 2020, har utarbetats av 

kommunarkitekt Amelie Sandström. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 29/2020.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Byggnadsnämnden 

Tekniska nämnden            
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§ 54 Dnr 2019/00580 510 

Anläggande av belysning på Marjarps logistikområde 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att anlägga belysning på spårområde vid 

Marjarps industriområde till en beräknad kostnad om 1 500 000 kronor. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att åtgärd enligt första punkten ska finansieras 

med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering för 

år 2020. 

3 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för åtgärder enligt 

punkt 1 till gatuchefen.  

Bakgrund 

Falköpings kommun äger och förvaltar spår som ansluter till verksamheter 

på Skaraborg Logistic Center, Marjarps logistikområde. Kommunen har fått 

synpunkter på att avsaknad av belysning utmed spåren utgör en risk ur 

arbetsmiljöhänseende.  

Förvaltningens bedömning 

Avsaknad av belysning utmed spåren har en negativ inverkan på 

arbetsmiljön bland annat vid inspektion av tågvagnar. För att förbättra 

arbetsmiljön vid dessa arbetsmoment behöver belysning anläggas utmed en 

spårsträcka om cirka 1 200 meter (se gul markering i figur 1). Kostnad för 

anläggande av belysningen beräknas till 1 500 000 kronor.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att 

anlägga belysning på spårområde vid Marjarps industriområde till en 

beräknad kostnad om 1 500 000 kronor, att åtgärden ska finansieras med 

medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering för år 2020 

samt att delegera attesträtten för åtgärden till gatuchefen. 
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Figur 1 - Sträcka som är i behov av belysning 

Finansiering 

Något projekt för investeringen finns inte i flerårsplanen för 2020. Den 

beräknade kostnaden om 1 500 000 kronor för belysningen finansieras med 

medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering år 2020 

under posten övriga exploateringar. 

Investeringen innebär en ökad driftskostnad för tekniska nämnden med 

beräknad kapitalkostnad  om 90 tkr/år samt ökade drifts- och 

underhållskostnader om 25 tkr/år. Enligt gällande riktlinjer för ekonomi- och 

verksamhetsstyrning ges full kompensation för kapitalkostnader vid beslutad 

investering, vilket även har påverkan på kommunens framtida resultat. 

Gällande drifts- och underhållskostnader på 25 tkr/år finns dessa inte med i 

underlaget till Flerårsplan år 2020-2022 utan bör finansieras via 

omprioritering inom nuvarande verksamhetsplan och budgetram för år 2020, 

alternativt lyftas med som en utökning i kommande budgetprocess.     

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 januari 2020, har utarbetats av mark- och 

exploateringsansvarig Alexander Järkeborn.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 30/2020.   

  

Paragrafen skickas till  
Leif Bigsten, kommunstrateg  Tomas Berg, infrastrukturförvaltare 

Erna Pezic, stadsbyggnadschef,  Fredrik Johansson, gatuchef 

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig    
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§ 55 Dnr 2019/00547 106 

Samverkansöverenskommelse mellan Falköpings 
kommun och lokalpolisområde östra Skaraborg för 
åren 2020-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att teckna en överenskommelse med 

lokalpolisområde Östra Skaraborg om samverkan i det brottsförebyggande 

och trygghetsskapande arbetet för 2020-2023.  

Bakgrund 

Syftet med överenskommelsen är att öka tryggheten och minska 

brottsligheten inom Falköpings kommun. Överenskommelsen bygger på en 

gemensam problembild som är framtagen genom lokala kartläggningar och 

medborgardialoger. Parterna har gemensamt prioriterat de åtaganden som 

respektive part förbinder sig att genomföra inom överenskommelsen. Vilka 

dessa är kommer att framgå i separat handlingsplan, som är under 

framtagande i samverkan mellan kommunen och polisen. Den kommer att 

innehålla problembild och åtgärdsplaner för respektive prioriterat område.  

Överenskommelsen gäller för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31. 

Medborgarlöften, som är den publika delen av överenskommelsen biläggs 

överenskommelsen och följs upp årsvis med redovisning till 

kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet och Lokalpolisområdet Östra 

Skaraborgs ledning.  

Förvaltningens bedömning 

För att skapa ett socialt hållbart Falköping är trygghetsskapande arbete en 

viktig del och här krävs samverkan med olika aktörer i samhället. En av 

kommunens viktigaste samverkansparter är polisen och det gemensamma 

arbete som utgår från överenskommelsen.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 21 november 2019, har utarbetats av chef för 

hållbar kommunikation Edvin Ekholm. 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har behandlat ärendet den 27 

november § 28/2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 31/2020.   

  

Paragrafen skickas till  
Lokal polisområde Östra Skaraborg, Anna-Lena Mann 

Säkerhetssamordnare, Bengt Nilsson,  

Chef hållbar utveckling, Ida Kyrkander 

Chef hållbar kommunikation, Edvin Ekholm   
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§ 56 Dnr 2019/00492 055 

Beslut om att utse säkerhetsskyddschef 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse förvaltningschef för 

samhällskyddsnämnden Mellersta Skaraborg till säkerhetsskyddschef från 

och med den 1 mars 2020.  

Bakgrund 

Säkerhetsskyddslagen och dess förordning omfattar kommunerna. Enligt 2 

kap. 2 §  säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), ska varje verksamhet 

som förordningen gäller för att utse en säkerhetsskyddschef. Funktionen ska 

i huvudsak kontrollera att verksamheten i kommunen bedrivs enligt vad som 

föreskrivs i säkerhetsskyddslagen med förordning. Det framgår vidare att 

säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd myndighetens chef.  

I ärende om ändring av reglemente för kommunstyrelsen föreslås att 

kommunstyrelsen ska ha ett övergripande ansvar för att 

säkerhetsskyddslagen följs. Kommunstyrelsen har inte i dagsläget fattat 

beslut om att någon funktion ska inneha uppdraget som säkerhetsskyddschef 

och därför behöver beslut fattas.  

Säkerhetsskyddsarbetet har många delar och utgår ifrån en 

säkerhetsskyddsanalys där klassificerade uppgifter och övrigt som behöver 

ett säkerhetsskydd ska identifieras.  

Det kan vidare handla om säkerhetsskyddsavtal efter upphandlingar, 

informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Det ska påbörjas 

ett arbete med att ta fram en säkerhetsskyddsanalys och arbetet leds av 

säkerhetssamordnare.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

utse förvaltningschef för samhällskyddsnämnden Mellersta Skaraborg till 

säkerhetsskyddschef från och med den 1 mars 2020. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 13 december 2019, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 32/2020.  

  

Paragrafen skickas till  
Förvaltningschef samhällsskyddsnämnden Mellersta Skaraborg 

Säkerhetssamordnare  
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§ 57 Dnr 2019/00389 023 

Återbesättande av uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet efter 
Niclas Fällström (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Annika Carp (L) till uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet från och med den 

14 februari 2020 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde 

nästa mandatperiod.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 § 132, att entlediga 

Niclas Fällström (C) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen från 

och med den 15 oktober, vilket innebär att en ersättarplats lämnats vakant i 

kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet. Kommunstyrelsen ska därför 

besluta om att återbesätta uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens 

utskott för social hållbarhet efter Niclas Fällström (C).  

Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2020 § 22 att utse Rune 

Lennartsson (C) till ersättare i kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet. Detta val anses dock ogiltigt eftersom Rune Lennartsson (C) blev 

invald i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet som ersättare efter 

Hans Johansson (C) av kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 § 166.  

Yrkanden 

Karola Svensson (C) yrkar att välja Annika Carp (L) till ersättare i 

kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Den valda 

Anna-Karin Linder, administratör 

Löneenheten            
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§ 58 Dnr 2020/00052  

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 59 Dnr 2020/00001  

Anmälda delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
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