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§ 60 Dnr 2020/00088  

Remittering av motion från Milada Wurm (SD) om att gå 
ur Cittaslow 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att motionen bereds av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Motionen behandlas preliminärt i kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 27 maj 2020.  

Bakgrund 

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att gå ur Cittaslow. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 25/2020 

Motion från Milada Wurm (SD), 2020-02-20  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott            
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§ 61 Dnr 2020/00093  

Remittering av motion från Niclas Hillestrand (S) om att 
låta Träningsbidrag bli Friskvårdsbidrag för anställda i 
Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att motionen bereds av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Motionen behandlas preliminärt i kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 27 maj 2020.  

Bakgrund 

Niclas Hillestrand (S) har väckt en motion om att låta träningsbidrag bli 

friskvårdsbidrag för anställda i Falköpings kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 26/2020 

Motion från Niclas Hillestrand (S), 2020-02-24.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott            
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§ 62 Dnr 2019/00343 101 

Besvarande av motion från Per Magnusson (SD) om att 
genomföra en folkomröstning om den planerade 
byggnationen av en ny högstadieskola i Falköping 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Reservation 

Jonas Larsson (SD) reserverade sig till förmån för eget yrkande om att 

bifalla motionen.      

Bakgrund 

Per Magnusson (SD) har väckt en motion om att genomföra en folk-

omröstning om den planerade byggnationen av en ny högstadieskola i 

Falköping. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019 § 138, att 

motionen ska beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 § 176, att anta 

flerårsplan 2020-2022 och budget där Platåskolan ingår, till en kostnad om 

en projektbudget på 386 miljoner kronor.  

Utifrån det behov som identifierades i samband med att ett förslag till en ny 

skolorganisation togs fram betonades att en ny högstadieskola är en viktig 

beståndsdel i förslaget. Platåskolan ska möta ett ökat elevunderlag och 

samtidigt ge ekonomiska förutsättningar att bedriva en verksamhet som 

håller en hög kvalité till kommunens högstadieelever.  

Kommunfullmäktige beslutade därför den 27 mars 2017 § 33, att godkänna 

förslag till ny skolorganisation med brett politiskt stöd. Skolorganisationen 

har nu aktivt arbetats med i flera år och beslutet kring nybyggnation av 

Platåskolan är långt framskriden och uppdraget att ge tekniska nämnden 

bygga skolan hanteras av kommunfullmäktige den 24 februari 2020.  

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige att avslå 

motionen.  

Finansiering 

I flerårsplanen 2020-2022 och budget framgår att projektet budgeterats till 

386 miljoner kronor. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 38/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-06 

Kommunstyrelsen § 138/2019 

Kommunfullmäktige § 73/2019 

Motion från Per Magnusson (SD), 2019-07-16  

Yrkanden 

Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.      

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

respektive Jonas Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt arbetsutskottets förslag.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 63 Dnr 2019/00250 350 

Besvarande av motion från Adam Johansson (M) om att 
avbryta inventeringen av enskilda avlopp 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Bakgrund 

Adam Johansson (M) har väckt en motion om att avbryta inventeringen av 

enskilda avlopp. 

Kommunen har genom Miljönämnden Östra Skaraborg (MÖS) 

tillsynsansvar för de enskilda avloppen och genomför sedan ett antal år 

tillbaka en inventering av samtliga enskilda avlopp i verksamhetsområdet. 

I motionen föreslås att kommunen ger MÖS i direktiv att avbryta 

inventeringen av enskilda avlopp som inte ligger i områden där kommunens 

dricks- och badvattnen kan påverkas och innebära en hälsorisk, i väntan på 

utfallet av regeringens översyn. 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2019, § 45, att remittera 

motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 

den 14 augusti 2019, § 114, att motionen ska beredas av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Förvaltningens bedömning 

Enligt förbundsordningen för MÖS kan Falköpings kommun som 

medlemskommun initiera ärenden i kommunalförbundets direktion. 

Kommunen kan dock inte ge direktiv. Kommunledningsförvaltningen 

föreslår av den anledningen att motionen ska avslås och att frågan bör lyftas 

i de kanaler som finns via kommunens representation i MÖS. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2010-02-23. 

Kommunstyrelsen 2019-08-14, § 114. 

Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 45. 

Motion från Adam Johansson (M),  2019-05-22.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 64 Dnr 2019/00409 761 

Riktlinje för förebyggande arbete med ANDTS-frågor - 
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen för förebyggande arbete med  

ANDTS-frågor. Riktlinjen gäller från och med den 1 april 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att från och med den  

14 april 2020 upphäva policy för drogförebyggande arbete, som antogs av 

kommunfullmäktige den 22 februari 2010, § 10.  

Bakgrund 

En trygg uppväxt med goda levnadsvillkor har stor betydelse för barn och 

ungas hälsa under hela livet. Det förebyggande arbetet med ANDTS-frågor 

(alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) är ett gemensamt ansvar för 

alla kommunala verksamheter tillsammans med andra samhällsaktörer och 

medborgare. En viktig förutsättning för att nå en god måluppfyllelse är 

därför ett fungerande samarbete med andra myndigheter, organisationer och 

ideella krafter i kommunen.  

Syftet med riktlinjen för förebyggande arbete med ANDTS-frågor är att visa 

färdriktning och viktiga utgångspunkter i kommunens arbete med ANDTS- 

frågor. 

Riktlinjen tar sin utgångspunkt i FN:s globala program för hållbar utveckling 

(Agenda 2030), FN:s konvention om mänskliga rättigheter, FN:s 

barnkonvention samt nationella riktlinjer och handlingsplaner inom det 

alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska området.   

Falköpings kommun har valt att följa det övergripande nationella målet i den 

förebyggande ANDT-strategin och följa regionens strategi där spel om 

pengar är med. Lokalt tar riktlinjen sin utgångspunkt i kommunens mål och i 

Folkhälsoplanen. 

För att få en helhetsyn där ANDT-arbetet sätts i rätt sammanhang behöver 

ANDT-arbetet samordnas med andra närliggande arbetsområden som till 

exempel psykisk ohälsa, brotts- och våldsprevention och föräldrastöd. 

Det förebyggande och främjande arbetet ska stärka och stödja individen så 

att hjälp från specialister och åtgärdande stöd inte behövs. 

Riktlinjen har varit på remiss hos samtliga nämnder och synpunkterna som 

tillstörsta del handlade om hur arbetet ska styras och organiseras, har arbetats 

in i riktlinjen. 
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Förvaltningens bedömning 

Riktlinjen är en viktig del i att kommunen som helhet ska arbeta aktivt med 

det förebyggande och främjande arbetet inom ANDTS-området. Den ska 

fungera styrande och stödjande för hela kommunens arbete och i för 

kommunens alla verksamheter.  

Vid arbetet med riktlinjen finns några gemensamma utgångpunkter som ska 

gälla oberoende av verksamhet. Varje nämnd har ansvar för att utifrån 

riktlinjen ta fram styrning för nämndens förebyggande arbete med ANDTS, 

via nämndens verksamhetsplan eller i ett nämndspecifikt styrdokument för 

att sedan förvaltningen i sin tur arbetar med åtgärder, aktiviteter och 

handling. Riktlinjen följs upp i ordinarie struktur för verksamhetsuppföljning 

i årsredovisning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet, § 4/2020 

Tjänsteutlåtande från avdelningen hållbar utveckling, 2020-02-21 

Förslag till riktlinje för förebyggande arbete ANDTS-frågor, 2019-09-17 

Remissvar från nämnderna 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder 

Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling 

Per-Erik Källström, samordnare ANDTS-frågor  
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§ 65 Dnr 2019/00550 780 

Strategi mot våldsbejakande extremism 2020-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta strategi mot våldsbejakande extremism 

2020-2023.  

Bakgrund 

Falköpings kommun har sedan 2017 haft en strategi mot våldsbejakande 

extremism. Strategin löpte ut 2019.  

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier 

eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som 

främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. 

Center mot våldsbejakande extremism, CVE, som är placerat under 

Brottsförebyggande rådet, BRÅ är den aktör som leder arbetet nationellt och 

har till uppgift att främja utveckling, samordning, stöd och 

kunskapsspridning till aktörer även på kommunal nivå. 

Mål och syfte 

Strategins mål är att genom ett långsiktigt och väl fungerande samarbete 

mellan olika aktörer förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism 

och förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. 

Strategin bygger på tre målområden som handlar om organisation och 

samordning, kunskap och stöd samt situation- och behovsanpassade åtgärder. 

Remiss 

Strategin har varit ute på remiss till samtliga nämnder.  

Från KAN påpekades att ordet skola i texten bör bytas mot eller 

kompletteras med utbildning för att inkludera även Vuxenutbildning. Detta 

är gjort i det nya förslaget till strategi. 

Kultur och fritidsnämnden önskade en sammanfattning av vad som 

åstadkommits enligt strategin mot våldsbejakande extremism 2017 – 2019. 

En kort sammanfattning har lagts till. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet, § 5/2020 
Tjänsteutlåtande från säkerhetssamordnare, 2020-02-07 

Förslag till strategi mot våldsbejakande extremism, 2020-02-20 

Nämndernas remissvar 

  

Paragrafen skickas till  
Säkerhetssamordnare Bengt Nilsson   
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§ 66 Dnr 2020/00082  

Överenskommelseprocess för att bygga långsiktig 
samverkan med civilsamhället 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta följande inriktningsbeslut för 

kommunens samordnade volontärverksamhet: 

1  Falköpings kommun ska arbeta med en samordnad volontärverksamhet 

för att uppnå målet om ett socialt hållbart Falköping och ett attraktivt 

Falköping där invånarna är en aktiv del i att uppnå målen. 

2  Arbetet ska samordnas av kultur- och fritidsnämnden genom samverkan 

med kompetens- och arbetslivsnämnden, socialnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Samverkan sker med 

civilsamhället för att utforma verksamheten, namnge den och belysa 

resursbehov och ansöka om medel både internt och externt till arbetet. 

3  I samband med att uppdraget utvecklas ska resterande nämnders behov 

och insats lyftas in i arbetet.  

Bakgrund 

I samband med uppdraget om ett övergripande arbete med 

Överenskommelsen som beslutades 2018 i folkhälsorådet, kultur-och 

fritidsnämnden samt presidiemöte mellan barn- och utbildningsnämnden, 

kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden förväntades det att Falköping 

skulle bredda sitt arbete med volontärer. Tanken med en samordnad 

volontärverksamhet är att underlätta kontakten mellan medborgaren, det 

civila och det offentliga. Det stärker möjligheterna för medborgare att 

involvera sig i arbetet med att skapa det goda livet i Falköping. En 

samordnad volontärverksamhet stämmer väl överens med kommunens 

övergripande mål, framförallt målen om social hållbarhet och attraktivitet. 

Det är människorna som skapar ett hållbart samhälle, och genom en 

volontärverksamhet ges möjligheter till ett aktivt medborgarskap. 

Medborgare får möjligheter att vara aktörer för förändring i det egna 

samhället och kan på ett meningsfullt och positivt sätt bidra tillsammans. Vi 

vet även att delaktighet och inflytande, samt att känna sig som en del av ett 

sammanhang, är bland de viktigaste faktorerna för en god folkhälsa. En väl 

utvecklad volontärverksamhet som arbetar i nära samverkan med det civila 

samhället kan förmera redan existerande evenemang och arrangemang, och 

skapa förutsättningar för att fler och större evenemang och arrangemang kan 

genomföras. Att engagera sig i ett arrangemang eller evenemang är att 

engagera sig för Falköping, att ge någonting tillbaka och känna stolthet över 

att vara en ambassadör för Falköping.  
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En samordnad volontärverksamhet samlar de redan existerande kommunala 

volontärverksamheterna (t.ex. språkvän, frivilliga medhjälpare inom 

äldreomsorgen, insatser inom skolan) samt samverkar med det civila 

samhället för att kunna erbjuda volontärer uppdrag därifrån och för att stötta 

deras arbete. Uppdragen kan vara av återkommande karaktär som t.ex. 

läxhjälp, eller innebära enstaka insatser som t.ex. Ungdoms-SM i 

orientering. De kommunala volontärverksamheterna kommer utgöra basen i 

verksamheten, här är behovet av volontärer stort och uppdrag kommer alltid 

finnas att erbjuda till invånaren. En aktiv samverkan med det civila samhället 

kommer göra att bredden på uppdragen blir större, både vad gäller innehåll, 

tidsåtgång och vilka förkunskaper som krävs av den enskilda. Vi ser en trend 

i samhället att många inte vill binda upp sig i föreningsengagemang eller på 

längre sikt. Genom att erbjuda kortare uppdrag möter vi denna trend och drar 

nytta av möjligheterna den skapar. Att fortsätta utveckla en god samverkan 

med det civila samhället är nödvändigt för en samordnad 

volontärverksamhet.  

I arbetet med volontärverksamheten är gemenskap och identitet viktiga 

ledord. Verksamheten ska inte enbart förmedla uppdrag utan behöver aktivt 

arbeta för att skapa ett sammanhang för enskilda frivilliga och föreningar. 

Det görs på många sätt inom de redan befintliga verksamheterna idag, och en 

samordnad volontärverksamhet är en utveckling av denna modell och 

arbetssätt. Vidare är ett tilltalande namn och mötesplats viktigt. Namnet skall 

vara något som de frivilliga kan identifiera sig med, och känna stolthet över. 

En god mötesplats behövs för att kunna bygga på gemenskapen och vara 

lättillgänglig för den som vill engagera sig. 

Idén om en samordnad volontärverksamhet har arbetats fram tillsammans 

med civilsamhället. En styrgrupp har bestått av tjänstepersoner som arbetar 

med och nära olika volontärverksamheter. I styrgruppen har suttit 

representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, 

kommunledningsförvaltningen, kompetens-och arbetslivsförvaltningen samt 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

Arbetet kommer att samordnas av kultur- och fritidsförvaltningen i 

samverkan med de som arbetar med frivillig och volontärverksamhet idag. I 

dagsläget berör detta ovan nämnda förvaltningar men kan breddas till fler. 

Det kommer att krävas tid för att utföra uppgifterna kopplat till uppdraget. I 

samband med att uppdraget formas kan frågor kring utveckling av 

verksamheter, lokaler och resurser bli aktuella.  

Ett övergripande inriktningsbeslut kring Falköpings kommuns 

volontärverksamhet ger uppdraget styrka och legitimitet. De delar som redan 

finns inom volontärsarbetet (t.ex. frivilliga medhjälpare inom äldreomsorgen 

eller Språkvän) påverkas inte i detalj av beslutet. Gruppen som arbetar med 

volontärverksamheten kommer sträva efter att svara upp till så många behov 

som möjligt för att nå så många invånare som möjligt. I det arbete där 
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förvaltningar möts delas erfarenheter och kunskaper som ger en effektivitet 

och utveckling som annars inte skulle vara möjlig.   

Finansiering 

Beslutet innebär ingen ytterligare finansiering. Själva arbetet att samordna 

verksamheterna löses inom ram av befintlig personal. Verksamheten kan 

dock innebära kostnader som kan ansökas ifrån olika delar både internt och 

externt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet, § 7/2020 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-02-24 

  

 

Paragrafen skickas till  
Maria Wallengren, kultur- och fritidschef 

Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation 
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§ 67 Dnr 2020/00100  

Extra uppföljning av ekonomi per mars 2020 i barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska 

inkomma med en extra uppföljningsrapport per mars 2020. Uppföljningen 

skall innehålla avstämning av utfall mot budget uppdelat på kostnader och 

intäkter samt helårsprognos.  

2 Uppföljningsrapporten ska presenteras för kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 29 april 2020 och kommunstyrelsen den 13 maj 2020.  

Bakgrund 

I bokslutet för 2019 redovisade barn-och utbildningsnämnden ett underskott 

jämfört med budget på 27,5 mnkr. Ny budgetram har beslutats av 

kommunfullmäktige för 2020 och nämnden har beslutat om budget på 

verksamhetsnivå.  

Av Policy för verksamhets- och ekonomistyrning framgår följande:    

”För att uppnå en ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning är det 

viktigt att uppföljning och analys sker av verksamhet och ekonomi samt att 

den på säkerställt sätt återrapporteras till kommunfullmäktige.  

Nämnderna ska regelbundet och kontinuerligt följa upp nämndens 

måluppfyllelse och ekonomiska resultat. Nämndernas uppföljning av det 

ekonomiska resultatet bör genomföras varje månad och ska redovisas tre 

gånger per år till kommunfullmäktige. Verksamhetsmålen följs upp vid 

delårs- och helårsbokslut.  

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt möjlighet att utöver lagens krav 

besluta om ytterligare uppföljningar och tider för uppföljningar.” 

Förvaltningens bedömning 

Barn- och utbildningsnämnden har redovisat ett stort underskott för 2019.   

Underskottet blev betydligt större än vad nämnden lämnade i sin prognos i 

delårsbokslutet per augusti 2019 (underskott 6 mnkr) samt i 

förvaltningsuppföljningen per oktober 2019 (underskott 9 mnkr).    

Kommunledningsförvaltningen bedömning är att kommunstyrelsen bör agera 

utifrån sin uppsiktsplikt över kommunens nämnder och bolag.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att begäran in extra rapport från 

Barn- och utbildningsnämnden kring den ekonomiska utvecklingen under 

början 2020. Rapporten skall innehålla uppföljning med avstämning av utfall 
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mot  budget per mars uppdelat på kostnader och intäkter samt helårsprognos 

för 2020.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 35/2020 

Tjänsteutlåtande från ekonomiavdelningen, 2020-02-28 

  

 

Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 

Magnus Schedin, t.f. kommundirektör 

Magnus Fleischer, ekonomichef    
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§ 68 Dnr 2020/00086  

Information om kommunstyrelsens 
verksamhetsredovisning för år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 2019 föredras på 

kommunstyrelsens arbetsutskott 4 mars 2020 samt kommunstyrelsen 18 

mars 2020. Beslut i ärendet fattas av kommunstyrelsen 15 april 2020.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen            
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§ 69 Dnr 2019/00488 531 

Utredning om framtidens behov av kollektivtrafikutbud 
inom Falköpings tätort 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar om att konsultstöd för genomförande av 

utredning kring det framtida behovet av kollektivtrafikutbud inom 

Falköpings tätort (stadsbusstrafik) enligt uppdragsbeskrivning i bilaga 1, 

ska genomföras. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att använda trehundratusen kronor (300.000 

kronor) av tillfällig budgetpott, oförutsett, driftbudget 2020, och att 

tilldela Tekniska nämnden denna summa.  

Bakgrund 

Linjesträckningen för dagens stadsbusstrafik i Falköpings tätort har sedan 

2010 utgått från tre linjer och en i princip oförändrad linjesträckning. Under 

denna tid har antalet resenärer utvecklats kraftfullt. Mellan 2009-2018 har 

antalet resor ökat från 219 589 till 392 481. 

 

Nobina, som på Västtrafiks uppdrag utför stadsbusstrafiken i Falköpings 

tätort påtalar att man med  dagens trafikupplägg, kopplat till en kraftfull 

resandetillväxt, ofta får förseningar på sina turer. Med nuvarande 

linjeutformning och resandeantal finns det inga marginaler och det finns 

därför inte heller några möjligheter att inom ramen för nuvarande upplägg 

utöka trafiken med fler stopp. Problemen kring nuvarande linjeupplägg 

förstärks också genom ett antal trafikmässig flaskhalsar, t ex utfarten från 

Trädgårdsgatan till Hollendergatan och vid Resecentrum. 

 

Utöver detta har stadsbilden förändrats kraftfullt genom utvecklandet av nya 

bostadsområden, t ex Fåraberget, Vilhelmsro och Prästgårdsgärde. Vidare 

har det varit en tillväxt av handelsområdet Ållebergs Center, det planeras för 

mycket nya arbetsplatser på t ex Marjarp och inte minst en ny stor 

högstadieskola centralt i Falköping. Utöver detta tas lucktomter i anspråk i 

och kring centrum genom förtätningen med bostäder och verksamheter.  

 

Allt detta sammantaget gör att det finns tydliga behov av att nu se över 

Falköpings stadsbusstrafik. Arbetet med utredningen kommer att hanteras av 

Tekniska förvaltningen i samverkan med kommunledningsförvaltningen, 

Västtrafik och Nobina. Ansökan om medel avser finansiering av nödvändigt 

konsultstöd för utredningens genomförande. Kostnaden för konsultstöd är 

beräknat till maximalt 300.000 kronor. Uppdragsbeskrivning avseende 

konsultuppdraget redovisas i bilaga 1. 
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Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen ser ett behov av att analysera och utreda det 

framtida behovet  vad gäller Falköpings tätorts stadsbusstrafik. Ambitionen 

är att arbeta fram ett tydligt underlag för att möjliggöra ett framtida regionalt 

beslut om en förändrad och utvecklad stadsbusstrafik i Falköpings tätort. 

Utredningen ligger i linje med kommunens mål att vara en tillgänglig 

kommun som arbetar mot målet att fler ska åka kollektivt. Med ett väl 

utarbetat underlag ökar också chansen till att bli beviljad medfinansiering för 

olika eventuella investeringar som kan komma som en följd av utredningen. 

Det underlag som samlas in och sammanställs i denna utredning kommer 

också att kunna användas i koppling till planer och utredningar som är 

kopplade till stadens framtida utformning. 

Finansiering 

Förslag till beslut är att 300.000 kronor tas ur tillfällig budgetpott, oförutsett, 

driftbudget 2020. Kommunledningsförvaltningen föreslår att dessa medel 

tilldelas tekniska nämnden som ansvarar för genomförandet. Förslag till 

finansieringsbeslut utgår från beslutspunkt 8 i ”flerårsbudget för år 2020-

2022” där det stadgas att Kommunfullmäktige delegerar till 

kommunstyrelsen att besluta om användning av oförutsedda medel inom 

centrala poster. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 40/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-22 

Behovsinventering inför utredning av kollektivtrafiken i Falköpings 

kommuns tätort, 2019-11-19  

  

 

Paragrafen skickas till  
Leif Bigsten, kommunstrateg 

Therese Broman, trafikingenjör 

Fredrik Johansson, gatuchef 
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§ 70 Dnr 2020/00060  

Försäljning av del av terminal 1 på Brogärdet till 
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Köpeavtal – del av Dotorp 6:28. 

Genom köpeavtalet säljer Falköpings kommun ett område om ca 11 700 kvm 

för en köpeskilling om 1 545 467 kronor till Fastighetsaktiebolaget 

Mösseberg.  

Bakgrund 

Falköpings kommun äger en tågterminal på Brogärdet i Falköping. 

Terminalen byggdes som ett första steg i projektet dryport Skaraborg. 

Verksamheten har successivt flyttats till Marjarp i takt med utbyggnad av 

nya spår. På terminalen på Brogärdet finns idag fyra stycken 

uppställningsspår för av och pålastning. Terminalen är utarrenderad och 

opereras idag av TBN’s åkeri AB. I takt med att verksamhet har flyttats till 

Marjarp har behov av spåren på Brogärdesterminalen minskat och nyttjas i 

dagsläget i liten utsträckning. 

Förvaltningens bedömning 

Med bakgrund av det minskade nyttjandet av terminalen på Brogärdet har 

kommunen undersökt möjligheten att avyttra spår. Fastighetsaktiebolaget 

Mösseberg äger och arrenderar idag mark för en lagerbyggnad på 

terminalområdet samt den nya spåranslutna lagerterminalen GreenLog. 

Intresse för att förvärva spår med tillhörande mark har undersökts och ett 

avtal har tagits fram för överlåtelse av del av Dotorp 6:28 (se figur 1 nedan) 

med tillhörande anläggningar, se bilaga 1. Genom avtalet förvärvar 

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg ett område om ca 11 700 kvadratmeter 

mark inklusive två spår om cirka 300 meter för en köpeskilling om         

1 545 467 kronor. 

 Kommunens restvärde för anläggningen är cirka 900 000 kronor.   
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 41/2020 

Tjänsteutlåtande från stadsbyggnadsavdelningen, 2020-02-13 

Köpeavtal – del av Dotorp 6:28, 2020-02-13 

Bilaga 1 – Karta, 2020-02-13 

Bilaga 2 – BS Terminal – FEAB, 2020-02-13 

Bilaga 3 – Servitut Dotorp 6:28, KS 2012/176 

  

 

Paragrafen skickas till  
Ekonomiavdelningen 

Erna Pezic, stadsbyggnadschef 

Leif Bigsten, kommunstrateg 

Fredrik Johansson, gatuchef 

Tomas Berg, infrastrukturförvaltare 

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig 

Lolita Dikanda, mark- och exploateringsingenjör 
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§ 71 Dnr 2020/00043  

Inrättande av beredning hållbar samhällsplanering 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att inrätta beredning för hållbar 

samhällsplanering. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att anta instruktion för beredningen för hållbar 

samhällsplanering som gäller från och med den 1 april 2020.    

3  Kommundirektören får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp av 

tjänstepersoner som ska bereda frågor som ska lyftas till beredningen.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har under en längre tid sett ett behov av en 

tydligare och bredare politisk förankring i långsiktiga, strategiska frågor 

gällande utveckling av översiktlig fysisk planering. 

Syftet är att skapa en långsiktig och strategisk hållbar samhällsplanering där 

alla dimensioner av hållbar utveckling säkerställs. För att uppnå detta krävs 

dialog tidigt i processerna och konsekvensanalyser för att möjliggöra 

prioriteringar och hantering av målkonflikter. Det är viktigt att beredningen 

tar ansvar för att koppla beredningens ansvarsområden till helheten för 

kommunstyrelsens uppdrag och ansvarsområde. 

Kommunledningsförvaltningen har utrett olika alternativ till forum och 

föreslår att en beredning under kommunstyrelsen inrättas. Beredningen har 

inte någon beslutanderätt utan ska endast bereda ärenden som därefter ska 

beslutas av kommunstyrelsen. Eftersom frågorna som ska behandlas av 

beredningen är av strategisk art föreslår kommunledningsförvaltningen att 

beredningen ska utgöras av kommunstyrelsens arbetsutskott. Med fördel kan 

de förläggas på förmiddagen i samband med kommunstyrelsens ordinarie 

sammanträden. Då det är viktigt att frågorna diskuteras utifrån ett 

helhetsperspektiv föreslår kommunledningsförvaltningen att tekniska 

nämndens presidium och byggnadsnämndens presidium bjuds in vid två 

tillfällen per år. De datum som förvaltningen föreslår att beredningen 

sammanträder år 2020 är  den 13 maj, den 10 juni, den 16 september och den 

18 november. Vid behov ska beredningen återrapportera till 

kommunstyrelsen.  

I samband med att beredningen inrättas får kommundirektören i uppdrag att 

tillsätta en arbetsgrupp av tjänstepersoner som ska bereda frågor som ska 

lyftas till beredningen för hållbar samhällsplanering. Kommundirektören ska 

tillsammans med beredningen utvärdera beredningens roll och uppdrag efter 

ett år. 
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Förvaltningens bedömning 

Enligt 3 kap. 5 § kommunallagen får en nämnd tillsätta de 

nämndberedningar som behövs. Mot bakgrund av det behov som beskrivits 

ovan föreslår kommunledningsförvaltningen att en beredning för dessa 

frågor inrättas. Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att 

kommunstyrelsen antar instruktion för beredningen enligt framtaget förslag 

som ska gälla från och med en 1 april 2020.  

Finansiering 

Kostnader för beredningens arbete finansieras genom kommunstyrelsens 

befintliga ram. 

Uppdraget i beredningen omfattas av ”uppdragsarvode för 

kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter”, enligt bestämmelser om 

ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 42/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-17 

Instruktionen för beredning hållbar samhällsutveckling, 2020-01-30 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter samt ersättare 

Magnus Schedin, t.f. kommundirektör  

Anna-Karin Linder, administratör           
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§ 72 Dnr 2020/00126  

Val av ledamöter till beredning hållbar 
samhällsplanering 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Att välja följande personer till ledamöter i beredning för hållbar 

samhällsplanering från 1 april 2020 intill kommunfullmäktiges första 

sammanträde nästa mandatperiod. 

 1. Adam Johansson (M)  

 2. Karola Svensson (C) 

 3. Ingvor Bergman (S)   

 4. Jonas Larsson (SD) 

 5. Dan Hovskär (KD) 

2 Att välja följande personer till ersättare i beredning för hållbar 

samhällsplanering från 1 april 2020 intill kommunfullmäktiges första 

sammanträde nästa mandatperiod. 

 1. Annika Carp (L)  

 2. Vanja Wallemyr (C) 

 3. Johanna Svensson (S)   

 4. Marita Ljus (SD) 

 5. Göran Gynnemo (KD) 

3 Att välja Adam Johansson (M) till ordförande i beredning för hållbar 

samhällsplanering från 1 april 2020 intill kommunfullmäktiges första 

sammanträde nästa mandatperiod. 

4 Att välja Karola Svensson (C) till vice ordförande i beredning för hållbar 

samhällsplanering från 1 april 2020 intill kommunfullmäktiges första 

sammanträde nästa mandatperiod.       

Bakgrund 

Syftet är att skapa en långsiktig och strategisk hållbar samhällsplanering där 

alla dimensioner av hållbar utveckling säkerställs. För att uppnå detta krävs 

dialog tidigt i processerna och konsekvensanalyser för att möjliggöra 

prioriteringar och hantering av målkonflikter. Det är viktigt att beredningen 

tar ansvar för att koppla beredningens ansvarsområden till helheten för 

kommunstyrelsens uppdrag och ansvarsområde. 
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Beredningen har möjlighet att bjuda in tvärsektoriellt för att 

säkerställa ett helhetsperspektiv i utvecklingsarbetet. Beredningen 

ska inom sitt ansvarsområde i tidigt skede kvalitetssäkra underlag 

och politiskt förankra beslut som ska tas i kommunstyrelsen. 

Beredningen saknar beslutsmandat.  

Beredningen för hållbar samhällsplanering består av 5 ledamöter 

och 5 ersättare.  

Beredningen bör utgöras av ledamöterna i kommunstyrelsens 

arbetsutskott och ersättare i beredningen bör vara 

kommunstyrelsens arbetsutskotts ersättare. 

Beredningens presidium bör utgöras av kommunstyrelsens ordförande och 

förste vice ordförande.     

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar 

1 Att välja följande personer till ledamöter 

 1. Adam Johansson (M)  

 2. Karola Svensson (C) 

 3. Ingvor Bergman (S)   

 4. Jonas Larsson (SD) 

 5. Dan Hovskär (KD). 

2 Att välja följande personer till ersättare 

 1. Annika Carp (L)  

 2. Vanja Wallemyr (C) 

 3. Johanna Svensson (S)   

 4. Marita Ljus (SD) 

 5. Göran Gynnemo (KD). 

3 Att välja Adam Johansson (M) till ordförande.  

4 Att välja Karola Svensson (C) till vice ordförande.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det enbart finns ett yrkande från Adam Johansson (M) 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.      
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Paragrafen skickas till  
Valda politiker 

Magnus Schedin, t.f. kommundirektör 

Anna-Karin Linder, administratör 

Löneenheten 
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§ 73 Dnr 2019/00359 045 

Förnyelse av borgensförbindelse med Kommuninvest 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att Falköpings kommun bekräftar att 

ingången borgensförbindelse av den 7 april 2010 

(”Borgensförbindelsen”), vari Falköpings kommun åtagit sig solidariskt 

borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 

Kommuninvest äger företräda Falköpings kommun genom att företa 

samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 

borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 

nuvarande och blivande borgenärer. 

2  Kommunfullmäktige beslutar att Falköpings kommun bekräftar att 

regressavtalet undertecknat av Falköpings kommun den 28 september 

2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 

regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 

gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller.  

3  Kommunfullmäktige beslutar att Falköpings kommun bekräftar att 

garantiavtalet undertecknat av Falköpings kommun den 28 september 

2011, vari Falköpings kommuns ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

4  Kommunfullmäktige beslutar att utse kommundirektören och 

ekonomichefen att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 

med anledning av detta beslut.  

Bakgrund 

Ärendet har tidigare behandlats av kommunfullmäktige 25 november 2019 § 

163. Av tekniska skäl har beslutet inte varit anslaget den fulla anslagstiden, 

vilket medför att ärendet behöver behandlas av kommunfullmäktige på nytt.  

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 

Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 

(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 

möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 

villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 

borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 

Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Falköpings kommun utfärdade sin borgensförbindelse 

den 7 april 2010. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27 (35) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-18 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-

förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av 

borgens-förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder 

således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.  

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 

åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 

genom beslut av fullmäktige.  Giltighetstiden för Falköpings kommuns 

borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att 

borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och 

den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är 

det av mycket stor vikt att Falköpings kommun innan borgensförbindelsens 

giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som 

anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, 

samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av 

borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts 

ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 

regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 

derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 

medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 

Falköpings kommun undertecknade Regressavtalet den 28 september 2011 

och Garantiavtalet den 28 september 2011. Även dessa avtal riskerar att bli 

ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet 

med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.  

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 

förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet 

således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste 

endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som 

avtalen (”Bekräftelsen”).  

Förvaltningens bedömning 

Falköpings kommun har sedan tidigare beslutat att vara medlemmar i 

Kommuninvest och ingå de borgensåtaganden och regressavtal som krävs 

för medlemskap. Ovanstående beslutsförslag är en förutsättning för fortsatt 

medlemskap i Kommuninvest. Medlemskapet har varit och är fördelaktigt 

för kommunens finansiering av investeringar. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att 

besluta enligt ovan.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-27 
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Kommunfullmäktige § 163/2019 

Kommunstyrelsen § 188/2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115/2019 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-13 

Skrivelse från Kommuninvest, 2019-09-30 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 74 Dnr 2020/00007  

Kostnad för ombyggnation av Ranliden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tekniska 

nämnden tilläggsanslag i investeringsbudgeten med 13 miljoner kronor 

gällande projekt ombyggnation Ranliden, total ny projektbudget 81 

miljoner kronor.   

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att frågan om att 

finansiera den utökade investeringsbudgeten gällande projekt Ranliden 

ska lyftas i kommande budgetprocess.     

3  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i 

uppdrag att genomföra byggnation av Ranliden med en projektbudget på 

81 miljoner kronor.  

Reservation 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar till 

förmån för Johanna Svenssons (S) yrkande om att återremittera ärendet.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden har 16 december 2019 § 141, fattat beslut att begära av 

kommunfullmäktige att få uppdraget att utföra ombyggnation av Ranliden. 

2016 genomfördes en översyn av antalet äldreboendeplatser i Falköpings 

kommun. Översynen resulterade i att Ranliden ska stänga som äldreboende 

när Tåstorps demenscentrum är färdigställt i november 2019 och därefter 

inrymma socialförvaltningens administration. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott återremitterade ärendet 29 januari 2020 § 22, då ny information 

inkommit kring kostnadsbilden av projektet. Tekniska nämnden har 17 

februari 2020 § 15, fattat ett nytt beslut med en ny projektkostnad om 81 

miljoner kronor. Ärendet har varit på remiss hos socialförvaltningen gällande 

den tillkommande hyran. Det har även inhämtats förslag från extern 

fastighetsägare innebärande extern förhyrning till en kallhyra på ca 9,2 

miljoner kronor/år.       

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 tjänsteutlåtande från fastighetschefen framgår följande: 
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I flerårsplan för år 2020-2022 är 68 miljoner kronor avsatt för projektet.  

Ny projektkostnad uppgår till 81 mnkr.  

Investeringen innebär en ökad kapitalkostnad enligt ny kalkyl på 3,9 mnkr 

per år.  

Ny internhyra (varmhyra) beräknas uppgå till 8,8 mnkr per år. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att tekniska nämnden följt Policyn 

för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar. I kommunens 

investeringsplan 2020-2022 finns projektinvesteringen inlagt om 68 mnkr. 

Enligt ny beräkning uppgår projektkostnaden till 81 mnkr. Nytt beslut har 

fattats av tekniska nämnden. Kommunledningsförvaltningen tolkar tekniska 

nämndens beslut, så att det består av två delar. Dels begäran om 

tilläggsanslag i investeringsbudgeten med 13 mnkr (81-68 mnkr), dels 

begäran om ”startbesked” för ombyggnationen. 

Förslag har inhämtats från extern fastighetsägare, kallhyra på ca 9,2 mnkr/år. 

Enligt kommunens Policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar 

skall kommunens verksamheter i första hand bedrivas i egna lokaler. 

Kommunledningsförvaltningen anser därför att alternativet att bygga om 

Ranliden, även efter den nya kalkylen, är ett bättre alternativ än att hyra 

externt.             

Kommunledningsförvaltningen har inte synpunkter på enskilda byggprojekt 

utan vill uppmärksamma kommunfullmäktige på att den totala beslutade  

investeringsbudgeten i planen för 2020-2022 bygger på kravet kring god 

ekonomisk hushållning och de finansiella mål som kommunfullmäktige 

antaget i flerårsplan 2020-2022. Detta innebär att när något enskilt projekt 

blir dyrare än beräknat bör kommunfullmäktige överväga att skjuta på eller 

stryka andra projekt så att den totala investeringsbudgeten kan hållas.      

Sammanfattningsvis anser kommunledningsförvaltningen att det finns 

underlag för kommunfullmäktige att fatta beslut om att ge tekniska nämnden 

i uppdrag att genomföra byggnationen. 

Finansiering 

I kommunens investeringsplan, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-25 

genom kommunens flerårsplan 2020-2022 finns Ranliden budgeterad som 

projekt till 68 mnkr. I driftsbudgeten är budgeterat för drift- och 

kapitalkostnader. Den nya kalkylen visar en investering på 81 mnkr. Detta 

innebär ett tilläggsanslag i investeringsbudgeten med 13 mnkr. Det uppdras 

åt budgetberedningen att finansiera den utökade investeringsbudgeten 

gällande projekt Ranliden genom att stryka eller skjuta på annat 

investeringsprojekt i befintlig eller kommande investeringsbudgetar.       
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 44/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-28 

Kostnadsjämförelse Ranliden, 2020-03-04 

Flyttprocesser inom socialförvaltningen, 2020-03-04 

Tekniska nämnden § 15/2020 

Driftkonsekvenser projekt Ranliden, 2020-03-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 22/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-20 

Konsekvenser projekt Ranliden, 2020-01-20 

Tekniska nämnden § 141/2019 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-11-28 

Yrkanden 

Johanna Svensson (S) yrkar att återremittera ärendet till socialnämnden med 

följande motivering. "Med anledning av den fördyrade renoveringskostnaden 

på Ranliden yrkar Socialdemokraterna att ärendet återremitteras till 

socialnämnden för ytterligare genomgång av hur lokalerna kan disponeras i 

syfte att se över om ytterligare verksamheter kan flyttas in i Ranlidens 

lokaler." 

Karola Svensson (C) yrkar att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag.     

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag respektive 

Johanna Svenssons (S) yrkande om att återremittera ärendet till 

socialnämnden och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande finner att det enbart finns kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 75 Dnr 2019/00569 023 

Återbesättande av uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet efter 
Henric Hagberg (S)  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Kelesh Hussein (S) till uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet från och med 2 

april 2020 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa 

mandatperiod.  

Bakgrund 

Med anledning av Henric Hagbergs (S) avsägelse som ledamot i 

kommunstyrelsen har en plats i kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet lämnats vakant.  

Yrkanden 

Ingvor Bergman (S) yrkar att välja Kelesh Hussein (S) till uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Den valda 

Löneenheten 

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 76 Dnr 2020/00052  

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen            
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§ 77 Dnr 2020/00001  

Anmälda delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen            
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§ 78 Dnr 2020/00134  

Information om kommunens arbete gällande Covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Tillförordnad kommundirektör Magnus Schedin och tillförordnad 

personalchef Maria Axelsson informerar om kommunens arbete gällande 

Covid-19. Krisledningsgruppen har träffats kontinuerligt sedan 2 mars och 

gruppen har utökats. En ”rutin för åtgärder vid pandemi” har tagits fram och 

fastställts. Verksamheterna ska nu ta fram handlingsplaner utifrån olika 

scenarier med personalbortfall.  

Kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson informerar om att en 

”rekommendation gällande förtroendevaldas deltagande i sammanträden mot 

bakgrund av Covid-19” har tagits fram och distribuerats till samtliga 

förtroendevalda.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Magnus Schedin, t.f. kommundirektör 

Maria Axelsson, t.f. personalchef            


