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§ 79 Dnr 2020/00172  

Beslut om att tillåta kommunstyrelsens ersättare att 
följa kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 
2020 via ljud- och bildöverföring 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att tillåta kommunstyrelsens ersättare att följa 

nämndsammanträdet den 15 april 2020 via ljud- och bildöverföring.  

Bakgrund 

Folkhälsomyndigheten har till följd av smittspridning av Covid-19 uttalat att 

sammankomster med större antal deltagare bör begränsas och att 

förutsättningarna för evenemang ska ses över med hänsyn till storlek på 

lokal. I den rekommendation som kommunledningsförvaltningen skickade ut 

till samtliga förtroendevalda den 17 mars 2020 var rådet till ersättare att inte 

närvara vid sammanträden om man inte kommer att tjänstgöra som 

beslutande. För att ge ersättarna möjlighet att ta del av överläggningar, 

föredragningar och diskussioner som sker på nämndens sammanträden 

föreslås därför ge ersättare i nämnden möjlighet att kunna lyssna på 

sammanträdet via ljud- och bildöverföring i realtid. Ersättarna har endast 

möjlighet att kunna ta del av överläggningarna på sammanträdet. De kan inte 

tjänstgöra eller vara del av beslutsfattandet. Vid ärenden med 

sekretessbelagda uppgifter kommer ersättarna att kopplas bort från 

sammanträdeslokalen. Nämnden ska fatta beslut om att tillåta ersättare att 

lyssna på mötet via ljud- och bildöverföring. Detta och vilka ersättare som 

följer sammanträdet via ljud- och bildöverföring protokollförs.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-09 

PM rekommendation gällande deltagande på distans, 2020-04-03             
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§ 80 Dnr 2019/00146 280 

Information och statusrapport om pågående 
byggnadsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Information 

Samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning för projekt 2019 föredrogs, 

vilket innefattar följande projekt. 

 Mössebergsskolan 

 Förskolan Trollet 

 Tåstorps demenscentrum 

 Förskolan Urd 

 Åsarps skola/förskola 

 Om- och tillbyggnad av brandstationen och centralförrådet 

 VA Götavägen 2017-2019 
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§ 81 Dnr 2020/00086  

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1   Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsredovisning 

för år 2019. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

2   Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera följande 

poster från år 2019 till år 2020. 

Av kommunstyrelsens investeringar föreslås  

•   Telefonväxel 810 tkr 

•   Kommunnät 400 tkr 

•   Laddinfrastruktur 1000 tkr 

•   Infartsskyltar 2 000 tkr  

•   Infrastruktur Marjarp 400 tkr  

•   Beslutsstödsystem 700 tkr 

Totalt 5 310 tkr av kommunstyrelsens investeringar ska ombudgeteras till 

år 2020. 

Av mark- och exploaterings investeringar föreslås  

•   Prästagårdsgärde 1300 tkr 

•   Megaliten etapp 1 1000 tkr 

•   Fåraberget etapp 2 A – radhus 16 500 tkr  

•   Förlängning Sikagården 4 200 tkr 

•   Förlängning Nordmannagatan 1 300 tkr  

Totalt för mark- och exploaterings investeringar 24 300 tkr att ombudgeteras 

till år 2020.       

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens verksamhet styrs till stor del av Falköpings kommuns 

övergripande mål, vilka är följande: 

1.  Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

2.  Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 
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3.  Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

4.  Skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska öka 

Mål 1 

Utmaningarna som Falköping står inför är stora och omfattande. Det görs 

många positiva satsningar som är betydande för en god måluppfyllelse. För 

att skapa långsiktiga effekter i människors livsvillkor krävs en ihållande 

positiv progression samt insatser som möter de behov som finns bland 

medborgarna. För detta krävs bland annat en nära dialog med dem 

kommunen är till för. I samhället ökar klyftorna och segregationen i 

kombination med en ökad andel barn och unga med ohälsa. Kommunen är 

på rätt väg och måluppfyllelsen bedöms som godtagbar.  

Mål 2 

Kommunstyrelsen samordnar och leder utvecklingen av infrastruktur, 

kommunikationsmöjligheter och attraktiva boendemiljöer på ett sätt som 

bidrar till måluppfyllelse. Kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår 

bidrar till att öka måluppfyllelsen men arbetet med klimatet behöver stärkas. 

Måluppfyllelsen bedöms som god men fortfarande märks att förtroendet från 

boende på landsbygden sviktar. 

Mål 3 

Kommunstyrelsen har under året skapat goda förutsättningar för att 

näringslivet ska kunna utvecklas. Nya företag har etablerats och befintliga 

företag har satsat.  En fortsatt utveckling av Logistic center samt ännu en 

klättring uppåt på näringslivsrankningen är resultaten av ett medvetet och 

aktivt arbete under flera år inom flera av kommunens verksamheter. En 

annan framgångsfaktor är det nätverksarbete som bedrivs i olika former. 

Strömmen av turister ökar till Falköping, vilket är glädjande. Det har också 

inneburit en stark gästnattsutveckling med ökad beläggningsgrad. Analys 

pågår för att utreda hur kommunen på bästa sätt kan möta denna utveckling. 

Måluppfyllelsen bedöms som god. 

Mål 4 

Sammanfattningsvis kan konstateras att arbete har gjorts inom exempelvis 

områdena medarbetarskap, ledarskap och kompetensförsörjning genom 

utbildningar och samordnande insatser. Utvecklingsprojekt inom området 

digitalisering har påbörjats inom en rad olika verksamheter och här har 

kommunstyrelsen en samordnande funktion. Inom hållbarhetsområdet har 

Agenda 2030 börjat implementeras i verksamheten. Måluppfyllelsen bedöms 

som god. 

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse på 6 236 tkr för 

verksamhetsåret 2019. Inom stadsbyggnadsavdelningen blev avvikelsen 5 

308 tkr mot budget. Detta beror på att utfallet av intäkterna är högre än 

budget. Detta är kopplat till den exploatering som pågår i Falköpings 
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kommun. Den ökade exploateringstakten generar mer intäkter för 

kommunen genom markförsäljning och taxor. Inom Samverkan och 

Samordning periodiseras ett investeringsbidrag till Floby Ryttare. 

Föreningen väntar på svar från andra bidragsgivare på projektet kan 

genomföras i sin helhet, innan investeringsbidraget kan utbetalas från 

Falköpings kommun. Det finns även en positiv budgetavvikelse inom 

överförmyndare beroende på att budgeterad arvoden till godemän inte har 

utnyttjats. Inom Miljösamverkan finns ett överskott på 500 tkr som beror på 

en återbetalning från MÖS avseende år 2018. I början på sommaren bildades 

en ny politisk majoritet i Falköping som består av Centerpartiet, 

Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet. Överskottet inom verksamhetsområdet Politik beror bland 

annat på minskade kostnader av arvode under ett antal månader. Samt att i 

beslutad budget från årets början innehöll en post på 2 000 tkr för 

oförutsedda kostnader där endast 1 080 tkr användes. 

Kommunstyrelsens investeringar slutade på 8 622 tkr (jämfört mot budget på 

17 800 tkr). Genomförandegraden för kommunstyrelsens investeringsbudget 

blev 48 % av budget år 2019. 

Inom mark- och exploaterings investeringsbudget blev utfallet 31 531 tkr. 

(jämfört mot budget 89 040 tkr). Genomförandegraden för år 2019 blev 

35%. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 2019. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anhålla om 

ombudgeteringar från år 2019 till år 2020 enligt framtaget förslag. 

Ombudgeteringar för kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutas av 

kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen redovisade en positiv budgetavvikelse på 6 236 tkr för 

verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 48/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-19 

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 2019, 2020-03-12  

  

 

Paragrafen skickas till  
Susanne Beijbom, förvaltningsekonom 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Kommunfullmäktige            
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§ 82 Dnr 2020/00131  

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2019 

Kommunstyrelsens förslag till  beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att resultat-

räkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Falköpings kommun för 

år 2019 fastställs.        

2 Av 2019 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till 

kommunens resultatutjämningsreserv.  

3 Redovisningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB, 

läggs till handlingarna.     

 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för Falköpings 

kommun år 2019.  Som bilaga till koncernredovisningen ingår 

årsredovisningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB. 

Falköpings kommun uppvisar ett positivt resultat för 2019 på 42,5 miljoner 

kronor (2018: 18,5 miljoner kronor).  

Kommunens bolag redovisar också ett positivt resultat, 21,9 miljoner kronor. 

Koncernens resultat blev således 64,4 miljoner kronor för 2019 (2018: 39,8 

miljoner kronor).  

Investeringarna uppgick under 2019 till 428,4 miljoner kronor (2018: 313,7) 

För att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska 

resultatet över tid uppgå till det högsta av 2 procent av skatter och generella 

statsbidrag, alternativt låneskulden delat på 25 år. Detta innebär för 2019 ett 

resultatkrav på 40,7 miljoner kronor. Årets resultat på 42,5 miljoner kronor 

är 1,8 miljoner kr högre än resultatkravet för det enskilda året. Resultatet ska 

dock ses över tid, 10 år. Genomsnittligt resultat de senaste tio åren för 

Falköpings kommun är 49,4 miljoner kronor. Detta gör att det finansiella 

resultatkravet för god ekonomisk hushållning sett över tid är uppnått. 

Vid analysen av budgetavvikelser på nämndsnivå är det viktigt att notera att 

det är relativt stora avvikelserna mellan nämnderna. Barn och 

utbildningsnämnden visar ett underskott på 27,5 miljoner kronor medan 

socialnämnden har ett överskott på 12,1 miljoner kronor för 2019. 

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 6,2 miljoner kronor. Den 

sammanlagda avvikelsen för nämnderna jämfört med budget visar en negativ 

avvikelse på 6,0 miljoner kronor. Driftsredovisningens sammanställning av 

centrala poster visar en positiv avvikelse på 13,9 mnkr, vilket till största 

delen beror på högre reavinster än budgeterat. Huvuddelen är att hänföra till 

försäljning av mark- och exploateringsfastigheter. Vidare under övriga 
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centrala poster finns en positiv avvikelse jämfört med budget på 16,3 mnkr, 

där de största posterna är generella statsbidrag och finansiella intäkter. Vad 

gäller finansiella intäkter skall noteras den positiva avvikelsen beror på 

värdeuppgång på bland annat kommunens aktieinnehav. Detta är en 

regeländring från tidigare år och betyder nu att värdeförändringar kommer 

att påverkar resultatet.            

Av 2019 års budget på 759,6 miljoner kronor investerades 428,4 miljoner 

kronor. Självfinansieringsgraden blev 39,0 procent för 2019. Snittet för de 

senaste tio åren är 67,3 procent. Orsaken till den lägre 2019 är en mycket 

högre investeringstakt 2019 än tidigare år. 

Falköpings kommun har fyra mål i kommunens flerårsplan för att nå 

visionen om det goda livet. De fyra målen är följande: ett socialt hållbart 

Falköping, ett attraktivare Falköping, skapa förutsättningar för ett näringsliv 

som utvecklas och kvalitén inom verksamheten ska öka.  

Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns 

angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas 

uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis 

bedöms måluppfyllelsen för tre av målen som god och ett mål som 

godtagbart.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 49/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-30 

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2019, 2020-03-24   

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 83 Dnr 2020/00171  

Förvaltningsuppföljning per 31 mars 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Syftet med förvaltningsuppföljning är att ge en övergripande bild av 

Falköpings kommun ekonomiska läge. Denna rapport tillkom under år 2019 

till följd av flera ekonomiskt negativa helårsprognoser i samband med 

kommunens officiella uppföljningar. För att ge en mer löpande ekonomisk 

uppdatering beslutade kommunstyrelsen att begära in en extra 

förvaltningsuppföljning per 31 oktober 2019.  

I arbetet med planering av det ekonomiska året 2020 har tre extra 

förvaltningsuppföljningar beställts. I rapporten, vilken är framtagen av 

förvaltningschefer tillsammans med ekonomer, finns en helårsprognos för 

förvaltningen med korta kommentarer per verksamhetsområde. Dessa 

rapporter sammanställs sedan av ekonomiavdelningen till en övergripande 

förvaltningsrapport. 

Den förvaltningsövergripande rapporten presenteras sedan som ett 

informationsärende till kommunstyrelsen i månaden efter. Detta innebär att 

förvaltningsrapporten inte utgör något beslutsunderlag men ger en 

fingervisning om Falköpings kommuns ekonomiska ställning mellan de 

officiella delårsrapporterna som även innefattar verksamhet- och 

måluppföljning. 
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§ 84 Dnr 2020/00111  

Ombudgetering av investeringar från år 2019 till år 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

ombudgetering av investeringsmedel från år 2019 till år 2020 med 

sjuttiotre miljoner etthundra tusen kronor (73 100 000 kronor).       

2 Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att specificera hur 

FEP-medel kommer att fördelas under år 2020 i kommande 

delårsrapporter.  

Bakgrund 

Ombudgetering av investeringsmedel utgår från den investeringsram som 

kommunfullmäktige beslutat om för år 2019, men där projekten inte följt den 

tidsplanering som funnits. Eftersom investeringsprojekten och dess tidsplan 

inte längre synkar med den investeringsramen som kommunfullmäktige 

beslutat om för år 2020 behöver en ombudgetering av investeringsmedel från 

år 2019 genomföras. 

Nämnderna har i samband med deras verksamhetsredovisningar lyft sina 

ombudgeteringsbehov till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen samlar in 

och bereder alla ombudgeteringar och föreslår kommunfullmäktige att 

besluta om ombudgeteringar av investeringsmedel. 

Det viktiga i en ombudgetering är att investeringsmedlen främst är kopplade 

till specifika investeringsprojekt. Om det blivit investeringsmedel över från 

ett avslutat projekt är detta inte ett skäl att ombudgetera investeringsmedel 

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

2019 innebär att investeringsramen för år 2020 ökar.  
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Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen har samlat in och gått igenom nämndernas 

önskemål om ombudgetering av investeringsmedel till år 2020. Dessa 

sammanfattas i tabellen nedan, samt kommunledningsförvaltningens förslag 

till ombudgetering och ny investeringsram för år 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden nämndens kvarvarande investeringsmedel för 

år 2019 om 2,7 mnkr. Ombudgeteringen kommer främst användas för 

inventarier till förskolan i Kinnarp som budgeterats till år 2019 men som 

färdigställdes fört år 2020. 

Kommunstyrelsen önskar ombudgetera investeringsmedel om 29,6 mnkr 

fördelat på 5,3 mnkr för projekt inom kommunledningsförvaltningen som 

inte färdigställdes under år 2019 samt 24,3 mnkr avseende MEX-

investeringar. 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg önskar ombudgetera 

kvarvarande investeringsmedel för år 2019 med 3,1 mnkr, detta för att täcka 

kommande behov att byta ut fordon. 

Socialnämnden önskar ombudgetera 1,0 mnkr avseende inventarier på 

Tåstorps demensboende som blev färdigt under vintern år 2019/2020. 

Tekniska nämnden har önskat ombudgetera totalt 59,9 mnkr för den 

skattefinansierade delen. Kommunledningsförvaltningen har tillsammans 

med samhällsbyggnadsförvaltningen gått igenom samtliga ombudgeteringar 

och fördelat dem på Re-/löpande investeringar och projektinvesteringar. 

Kommunledningsförvaltningens förslag är att ombudgetera 21,3 mnkr 

kopplat till re-/löpande finansieringar som inte blivit genomförda under år 

2019 men där det finns en tydlig plan på investering under år 2020. Samt 

Investeringbudget (mnkr)  Ombudgetering 

till 2019 

Budget 2019, inkl 

ombudgetering 

Nämnds beslut 

ombudgetering 

2020 

KLF Förslag 

ombudgetering 

till 2020 

Budget 

2020 

Ny 

investeringsbudget 

år 2020 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -0,9 -13,3 -2,7 -2,7 -4,0 -6,7

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

Kommunstyrelsen -6,9 -106,8 -29,6 -29,6 -126,5 -156,1

Kommunledningsförvaltningen -0,8 -17,8 -5,3 -5,3 -4,8 -10,1

Mark och exploatering -6,1 -89,0 -24,3 -24,3 -121,7 -146,0

Kompetens- och arbetslivsnämnden 0,0 -0,8 0,0 0,0 -0,7 -0,7

Kultur- och fritidsnämndenn -0,4 -1,3 0,0 0,0 -0,9 -0,9

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -3,0 -5,2 -3,1 -3,1 -2,2 -5,3

Socialnämnden 0,0 -16,2 -1,0 -1,0 -4,0 -5,0

Tekniska nämnden -91,6 -568,0 -59,9 -37,2 -308,2 -345,4

Re-/löpande investering -21,3 -52,2 -73,5

Projekt investering -15,9 -256,0 -271,9

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

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa nämnder -102,8 -711,6 -96,3 -73,6 -446,5 -520,1

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 0,7 -32,3 0,0 0,0 -53,7 -53,7

Re-/löpande investering 0,0 0,0 -30,0 -30,0

Projekt investering 0,0 0,0 -23,7 -23,7

Biogas -13,6 -15,6 0,0 0,0 -29,7 -29,7

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

Summa taxefinansierade 

verksamheter -13,0 -48,0 0,0 0,0 -83,4 -83,4

Total investeringsbudget -115,8 -759,6 -96,3 -73,6 -529,9 -603,5
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15,9 mnkr för projektinvesteringar, här har kommunledningsförvaltningen 

föreslagit förändringar av ombudgeteringar kopplat till köksombyggnader 

och Falköpings energiprojekt, då dessa bör ingå i projektdirektiv för att 

bättre visa total investeringskostnad i kommande projektinvesteringar. 

Finansiering 

Investeringar har en direkt koppling till Falköpings kommuns driftkostnader, 

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

gäller investeringsmedel kopplade ombudgeteringar bör de inte ge någon 

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

investeringsprojekt utan ombudgetering av medel till redan beslutade 

projekt.  

Detta gäller dock inte Falköpings energiprojekt (FEP) som tekniska 

nämnden önskar ombudgetera med 17 mnkr till år 2020. FEP har sin grund i 

ett kommunfullmäktige beslut från år 2012, anslag ingick i budgeten för år 

2012-2014, och gällde perioden år 2012-2015. Totalt skulle 

energibesparingar för totalt 85 mnkr genomföras under perioden fördelat på 

55 mnkr i nya investeringsanslag under 4 år, 5 mnkr extra driftsanslag under 

3 år samt 15 mnkr från underhållsbudget under 2013-2015. Totalt skulle 

projektet minska kommunens energikostnader med 7 mnkr per år när 

projektet slutförts. De medel som inte använts under respektive år har om 

budgeterats och till år 2020 önskar TN att ombudgetera kvarvarande medel. 

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att projekt på detta viss 

inte bara kan fortsätta att ombudgeteras mellan år, tekniska nämnden bör 

därför få i uppdrag till kommande delårsrapporter specificera hur de kommer 

att investera kvarvarande ombudgeterade medel inom FEP.  

Kommunledningsförvaltningen bedömning är även att FEP skrivs ner till 8 

mnkr, vilket var 2019 års budgetanslag, eftersom investeringar nu ska läggas 

fram med totala belopp i projektdirektiv och inte som innan kunnat byggas 

med olika medel inom drift- och investeringsbudget. Eventuella 

driftskonsekvenser kopplade till detta är inte beräknat men kan handla om 

minskade mediakostnader och ökade kapitalkostnader. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 50/2020 

Tjänsteutlåtande från ekonomiavdelningen, 2020-03-25 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden            
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§ 85 Dnr 2020/00112  

Förändringar för budgetram för kapitalkostnader med 
mera år 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

budgetramförändringen för 2020 års driftsbudget.        

Bakgrund 

Falköpings kommuns driftsbudget för år 2019 beslutades av 

kommunfullmäktige den 25 november 2019 i ärendet ”Flerårsplan för år 

2020–2022”. I Flerårsplanen för år 2020-2022 fördelades kostnaden för städ 

och hyror ut från tekniska nämnden till övriga nämnder. I samband med 

bokslut och aktivering av flertalet nya fastigheter finns det ett behov att 

justera städ och hyreskostnader mellan nämnderna för att bättre spegla 

verkligheten. Eftersom det endast är kommunfullmäktige som har rätt att 

förändra nämndernas totala budgetramar behöver därför ett ärende lyftas till 

kommunfullmäktige som justerar de avvikelser som uppdagats.  

I ärendet kommer även en justering av kapitalkostnaderna för år 2020 samt 

sista delen av löneöversyn 2019 att genomföras. Kommunstyrelsen har i 

vanliga fall delegation på att omfördela dessa, men när ärendet om 

budgetramförändringar ändå behöver till kommunfullmäktige ingår detta i 

underlaget.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunfullmäktige bör 

justera 2020 års driftsbudget kopplat till förändringar inom kapitalkostnader, 

justering av hyror och städ mellan tekniska nämnden och övriga nämnder 

kopplat till utfördelningen av dessa kostnader i Flerårsplan 2020-2022. Samt 

den del av löneöversyn för år 2019 som inte var klar vid antagandet av 

Flerårsplan för år 2020-2022.  
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Finansiering 

Ingen av ovanstående förändringar av budgetramen för år 2020 har någon 

konsekvens för Falköpings kommuns resultat. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 51/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-20 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            

Driftsbudget (mnkr)  
Budget 

2020 

Förändring 

kapitalkostnader 

Justering städ & 

hyra 

Vårdförbundet 

löneöversyn 2019 

Ny budgetram 

2020 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -719,8 -0,9 -8,2 -0,2 -729,1

Byggnadsnämnden -0,9 0,0 0,0 -0,9

Kommunstyrelsen -108,3 -1,4 0,2 -109,6

Kompetens- och arbetslivsnämnden -61,2 0,1 0,3 -60,9

Kultur- och fritidsnämnden -65,6 -0,1 -0,5 -66,2

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -30,9 -0,1 -0,3 -31,3

Socialnämnden -849,6 -0,2 0,8 -1,8 -850,9

Äldreomsorg och funktionsnedsättning -667,2 -0,2 -2,6 -1,8 -671,8

Individ- och familjeomsorg -182,5 3,5 -179,0

Tekniska nämnden -179,0 -21,6 7,7 -192,9

Kommunrevisionen -1,3 -1,3

Valnämnden -0,1 -0,1

Summa nämnder -2 016,8 -24,3 0,0 -2,0 -2 043,0

Centralt

Pensioner och lönebikostnader -33,0 -33,0

Löneutrymme -37,3 2,0 -35,3

Förändring av semesterlöneskuld 0,0 0,0

Moms omsorgsboende 5,0 5,0

Tillfällig bugdetpott, oförutsett -2,5 -2,5

Lokalhyra på lokaler som ska avyttras -4,0 -4,0

SIR 0,0 0,0

Vinst vid avyttring av tillgångar 5,0 5,0

Förlust vid avyttring av tillgångar 0,0 0,0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -7,0 -7,0

Summa centralt -73,8 0,0 0,0 2,0 -71,8

Summa skattefinansierade 

verksamheter -2 090,6 -24,3 0,0 0,0 -2 114,8

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 0,0 0,0

Biogas -0,3 -0,3

Avfall 0,0 0,0

Summa taxefinansierade 

verksamheter -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3

Totalt -2 090,9 -24,3 0,0 0,0 -2 115,1

Övriga poster

Avskrivningar -121,7 -121,7

Återföring av kapitalkostnader 139,8 24,3 164,1

Skatteintäkter 1 472,5 1 472,5

Generella statsbidrag 642,8 642,8

Finansiella intäkter 7,0 7,0

Finansiella kostnader -16,0 -16,0

Summa övriga poster 2 124,4 24,3 0,0 0,0 2 148,7

Årets resultat 33,5 0,0 0,0 0,0 33,6
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§ 86 Dnr 2020/00104  

Iordningställande del av Tåstorp 7:7,  Fåraberget etapp 
2B bostadsområde 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar om att dela upp mark och 

exploateringsinvesteringen Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B, 

projektkalkyl 18,3 mnkr i flerårsplan för år 2020-2022 till två separata 

projekt. Förarbete Fåraberget etapp 2B 0,9 mnkr samt Fåraberget etapp 

2B, 17,4 mnkr. 

2 Kommunstyrelsen beslutar om att starta projekt Förarbete Fåraberget 

etapp 2B, såsom flytt och uppbyggnad av stenmurar, provgropar, samt 

kanalisation. Arbetet utförs inför utbyggnad av lokalgator, gång- och 

cykelvägar inom kommande detaljplan för med en budgeterad 

projektkostnad om 460 000 kronor. Det förberedande arbetet finansieras 

med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering år 

2020. 

3 Kommunstyrelsen beslutar om att starta projekt Förarbete Fåraberget 

etapp 2B, utbyggnad för delar av VA-ledningar inom kommande 

detaljplan för Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B med en beräknad kostnad 

om 430 000 kronor. Utbyggnaden finansieras med medel ur 

kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering år 2020. 

4 Kommunstyrelsen beslutar om utbyggnad av anslutande gång- och 

cykelväg från Örtagårdsgatan till parkområdet inom Fåraberget. 

Kostnaden beräknas till 180 000 kronor och tas från Övriga 

exploateringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för 

exploatering år 2020. Driftskostnader beräknas uppgå till 5 000 kr/år. 

5 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående 

åtgärder (beslutspunkt 1-4) till gatuchefen och till enhetschefen för VA-

projekt.    

Bakgrund 

Detaljplan för området är under upprättande och beräknas kunna antas under 

fjärde kvartalet år 2020. Utbyggnad av området med gator och VA påbörjas 

så snart detaljplanen fått laga kraft. Vissa delar av iordningställande kommer 

att ske under andra kvartalet år 2020 och samordnas med pågående 

utbyggnad av tidigare etapp. 

Förvaltningens bedömning 

Då det pågår byggnation på Fåraberget etapp 2A del 2 behöver vissa delar 

förberedas för att nästa etapp på ett enkelt sätt ska kunna anslutas och för att 
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undvika arbeten med dubbla etableringar. Därför behöver delar av 

exploateringsbudgeten beslutas om redan innan detaljplanen fått laga kraft. 

Projektet kommer därmed att delas upp i två separata projekt Förarbete 

Fåraberget etapp 2B samt Fåraberget etapp 2B. 

Under utbyggnaden av parken har ett behov av en anslutande gång- och 

cykelväg mot Örtagårdsgatan uppkommit. I exploateringsbudgeten för 

parken fanns ingen sådan anslutning beräknad, därför behöver extra medel 

tillföras. Driftskostnaden för den planerade delen av gång- och cykelvägen 

beräknas till 5 000 kr/år. 

Finansiering 

Finansiering av projektet sker med medel ur kommunstyrelsens 

investeringsmedel för exploatering för år 2020 och år 2021. Kostnaderna för 

projektet är beräknade till 18,3 miljoner kronor, Fåraberget etapp 2B 

bostadsområde. 

Kommunledningsförvaltningen förslår att dela upp mark och 

exploateringsinvesteringen Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B, projektkalkyl 

18,3 mnkr i flerårsplan för år 2020-2022 till två separata projekt. Förarbete 

Fåraberget etapp 2B 0,9 mnkr samt Fåraberget etapp 2B, 17,4 mnkr. 

Den anslutande gång- och cykelvägen beräknas till 180 000 kronor som tas 

från Övriga exploateringar. Den anslutande gång- och cykelvägen från 

Örtagårdsgatan var från början planerad att anläggas i en senare 

utbyggnadsetapp. Under iordningställande av parken har en 

samordningsvinst uppkommit. Av denna anledning behövs ytterligare medel 

som tas ur övriga exploateringar från kommunstyrelsens investeringsmedel 

för exploatering år 2020. 

Attesträtten för de delar som är kopplade till utbyggnad av gata och gång-

och cykelväg delegeras enligt beslutspunkt 4 till gatuchefen. Motsvarande 

attesträtt för de delar som är kopplade till utbyggnad av VA-anläggningen 

delegeras enligt samma beslutspunkt till enhetschefen för VA-projekt. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 53/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-02  

  

Paragrafen skickas till  
Erna Pezic, Stadsbyggnadschef 

Magnus Fleischer, Ekonomichef 

Christoffer Eriksson, Ekonom 

Susanne Beijbom, Ekonom 

Fredrik Johansson, Gatuchef 

Stig Säll, VA-chef 

Adela Kapetanovic, enhetschef för VA projekt            
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§ 87 Dnr 2020/00103  

Uppsägning av medfinansieringsavtal 
planläggningsprocess för gång- och cykelväg längs 
väg 2687 genom Broddetorp 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att säga upp befintligt avtal med Trafikverket 

gällande medfinansiering av planläggningsprocess för gång- och cykelväg 

längs med väg 2687 genom Broddetorp, Falköpings kommun och att 

därmed avbryta projektet med att genomföra en gång och cykelväg 

genom Broddetorp längs med statlig väg.        

Bakgrund 

Falköpings kommun ansökte under 2016 om medel från Västra 

Götalandsregionens satsning på utbyggnad av cykelvägar längs med statlig 

väg. För att få del av dessa medel var grundkravet att kommunen var beredd 

på att medfinansiera projektet med 50%.  

En ny gång- och cykelväg genom Broddetorps samhälle fick första prioritet i 

kommunens ansökan till Västra Götalandsregionen. Detta utifrån beslut i 

kommunstyrelsen 6 april 2016, § 105. 

Västra Götalandsregionens regionstyrelse beslutade den 8 november 2016, 

om regional medfinansiering för denna prioriterade gång- och cykelväg. 

Under 2017 tecknades ett medfinansieringsavtal mellan Falköpings kommun 

och Trafikverket för genomförande av en planläggningsprocess.. Sträckan 

om 570 meter skulle utredas för byggande av en belyst gång och cykelväg 

om 2,5 meters bredd och skulle uppfylla Trafikverkets standard vad gäller 

utförande och drift.  

Kostnaden för själva planläggningsprocessen för gång- och cykelvägen 

genom Broddetorp uppskattades till 1 500 000 kronor vilket skulle 

finansieras av Falköpings kommun och Trafikverket med 50% vardera. 

Denna fördelningsnyckel ändrades senare och kommunens del av 

finansieringen minskades till 30%. Den totala kostnaden för anläggandet av 

en ny gång- och cykelväg genom Broddetorps samhälle uppskattades initialt 

till ca 3 500 000 kronor. I medfinansieringsavtalet stadgas att avtalet kan 

omförhandlas eller sägas upp om kostnaden under arbetet med 

planläggningsprocessen visar sig överstiga 10% av bedömd totalkostnad. 

Förvaltningens bedömning 

Under hösten 2019 begärde kommunen återkoppling från Trafikverket om 

projektet och nya prognoser visade då på att projektet inte skulle kunna 

färdigställas för under 10 000 000 kronor. De faktiska kostnaderna för 
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produktionen av gång- och cykelbanan genom Broddetorps samhälle riskerar 

dessutom att bli än högre då de faktiska kalkylförutsättningarna för 

produktionen ännu inte är helt framtagna.  

Planprocessen är ännu inte färdigställd men man har kommit till ett läge där 

inga fler kostnader är intecknade. Falköpings kommun har, utifrån de för 

projektet förändrade ekonomiska förutsättningarna, i samförstånd med  

Trafikverket beslutat om att avvakta det fortsatta arbetet med planprocessen. 

Detta utifrån ett eventuellt beslut om att säga upp avtalet i fråga. 

Vid uppsägning av avtalet kvarstår enlig avtalet respektive parts 

finansieringsansvar av dittills nedlagda och upparbetade kostnader för de 

beskrivna åtgärderna. Falköpings kommuns kostnad för hittills nedlagt 

arbetet är totalt 436 478 kronor. Under 2018 kostnadsfördes 750 000 kronor 

för medfinansiering enligt avtal rörande rubricerade planläggningsprocess. 

En uppsägning av avtalet innebär därmed att drygt 313 000 kronor kommer 

att redovisas som ett plusresultat i Falköpings kommuns driftbudget för 

2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 54/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-04         

  

 

Paragrafen skickas till  
Magnus Fleischer, ekonomichef 

Leif Bigsten, kommunstrateg 

Fredrik Johansson, gatuchef 
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§ 88 Dnr 2020/00117  

Ändring av kommunstyrelsens 
delegationsbestämmelser 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av delegationsbestämmelser. 

2 Ändringen gäller från och med den 1 maj 2020 och ersätter 

delegationsbestämmelserna antagna av kommunstyrelsen den 6 november 

2019, § 201.  

3   Kommunstyrelsen beslutar att lägga till "och säga upp" i § 10.3 andra 

punkt, vilket innebär att "ingå avtal genom vilket kommunen tillhörig 

fastighet belastas med servitut, ledningsrätt eller annan nyttjanderätt, med 

eller utan vederlag." ändras till "ingå och säga upp avtal genom vilket 

kommunen tillhörig fastighet belastas med servitut, ledningsrätt eller 

annan nyttjanderätt, med eller utan vederlag."        

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har under våren sett över kommunstyrelsens 

delegationsbestämmelser vilket sker löpande cirka två gånger per år. 

Ambitionen har varit att dokument ska avspegla verkliga behov hos 

nämnden och organisationen och är således ett dokument som det arbetas 

kontinuerligt med.  

Ett nytt förslag till delegationsbestämmelser har tagits fram och förutom en 

del språkliga ändringar har i huvudsak följande större förändringar 

föreslagits.  

• § 6.8. har förtydligats till att gälla beslut om yttrande över policys, 

riktlinjer och planer från grannkommuner som berör fysisk planering. 

• I § 6.16. får chef hållbar kommunikation fatta beslut om användande av 

kommunens logotyp.  

• I § 6.17. föreslås att arbetsutskottet får fatta beslut om återremiss av 

ärende. 

• I § 6.18. föreslås att utskottet för social hållbarhet får besluta om 

viljeinriktning inom området social hållbarhet. 

• I § 7.1. har antagande av centrala avtal delegerats till i första hand 

personalchef och i andra hand kommundirektör. 

• I § 7.9. föreslås att personalchef får fatta beslut om att lämna uppdrag 

enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

• I en ny § 8.2. föreslås att kommundirektören får fatta beslut om att inrätta 

nya tjänster. 
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• I § 8.12. föreslås personalchef få fatta beslut om lönetillägg för personal 

på kommunledningsförvaltningen. 

• I § 9.10. föreslås att beloppsgränsen för arbetsutskottet att fatta beslut om 

kommunstrategiskt bidrag höjs från två till fyra prisbasbelopp. 

• I § 10.12. föreslås mark- och exploateringsansvarig få besluta att vid ett 

tillfälle förlänga reservation/markanvisning som beslutats i högre instans 

på oförändrade villkor för en längsta tid om sex månader. 

• § 10.4., och § 10.8. tas bort på grund av att de bedöms utgöra 

verkställighet. Även § 12.8. om antagande av katastrofplan för det 

administrativa nätverket tas bort.  

• I § 10.2. och § 10.9. höjs beloppsnivåerna till 50 prisbasbelopp för 

arbetsutskott och 30 prisbasbelopp för mark- och exploateringsansvarig 

till följd av att kommunstyrelsens delegation för köp/försäljning av 

fastighet har höjts till 100 prisbasbelopp i reglementet.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslag 

till ändring av delegationsbestämmelserna och att ändringen börjar gälla från 

och med den 1 maj 2020 och ersätter delegationsbestämmelserna antagna av 

kommunstyrelsen den 6 november 2019, § 201.                       

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-09 

Kommunledningsförvaltningens förslag till delegationsbestämmelser 2020, 

2020-03-09        

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommundirektör 

Delegater 
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§ 89 Dnr 2020/00118  

Delegation av arbetsmiljöuppgifter 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att delegera arbetsmiljöuppgifter till 

kommundirektören enligt framtaget förslag från och med den 4 maj 2020.        

Bakgrund 

Enligt kommunstyrelsens reglemente som antogs den 24 februari 2020 

framgår i § 11 att kommunstyrelsen har hand om personalfrågor inklusive 

arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. Det innebär att 

kommunstyrelsen har ansvar för att arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter följs. Det innebär bland annat att genomföra insatser som 

arbetsgivaren är skyldig att genomföra för att förebygga att arbetstagare inte 

drabbas av ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljöuppgifter brukar som regel 

delegeras av nämnd ner till förvaltningschef som i sin tur vidaredelegerar 

ansvaret till avdelningschefer/enhetschefer. Syftet med det är att fördela 

uppgifter så långt ut i organisationen så att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet kan bedrivas ute på arbetsplatserna. Det är viktigt att 

säkerställa att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens 

följer med. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på delegation av 

arbetsmiljöuppgifter. Delegationen ska undertecknas och bekräftas av 

kommundirektören. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att delegera 

arbetsmiljöansvaret enligt framtaget förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 56/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-09 

Kommunledningsförvaltningens förslag till delegering av 

arbetsmiljöuppgifter, 2020-03-09        

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommundirektör 

Personalchef 
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§ 90 Dnr 2020/00170  

Nominering av styrelseledamöter till den ideella 
föreningen Daléniums årsstämma 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsens i Falköpings kommun nominerar Karola Svensson (C) 

och Karina Bronell (partipolitiskt obunden) till styrelseledamöter i den 

ideella föreningen Dalénium. 

2  Nomineringarna skickas till valberedningen för Daléniums årsstämma 

2020. 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att nominera Karola Svensson (C) och Karina 

Bronell (partipolitiskt obunden) till styrelseledamöter i den ideella 

föreningen Dalénium.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Bertil Håkansson, Dalénium       

Karola Svensson (C) 

Karina Bronell, skolchef      
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§ 91 Dnr 2019/00569 023 

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

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att välja Corry Thuresson (S) till uppdraget 

som ersättare i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet från och 

med 22 april 2020 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första 

sammanträde nästa mandatperiod.  

Bakgrund 

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

kommunstyrelsen har en ersättarplats i kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet lämnats vakant.  

Yrkanden 

Ingvor Bergman (S) yrkade att välja Corry Thuresson (S) till uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Corry Thuresson (S) 

Löneenheten 

Anna-Karin Linder, administratör            
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§ 92 Dnr 2020/00087  

Återbesättande av uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet efter 
Zahra Igal (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att välja Eva Dahlgren (C) till uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet från och med 22 

april 2020 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde 

nästa mandatperiod.  

Bakgrund 

Med anledning av Zahra Igals (C) avsägelse som ersättare i 

kommunstyrelsen har en ersättarplats i kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet lämnats vakant. 

Yrkanden 

Karola Svensson (C) yrkar att välja Eva Dahlgren (C) till uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Eva Dahlgren (C) 

Löneenheten 

Anna-Karin Linder, administratör            



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26 (29) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 93 Dnr 2020/00052  

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.   

Nr Ärende 

1 Protokoll från Samordningsförbundet Östra Skaraborg den 2 mars 
2020 

2 Beslut om bifall av klimatinvesteringsstöd till ny överlämningsbangård 
Marjarp Friggeråker 25:8 

3 TN § 26/2020 Information om kompletterande uppgifter för 
nybyggnation av LSS-boendet Fridhem 

4 Rapport från arkivmyndigheten i Falköpings kommuns tillsyn av 
verksamheten Falköpings Hyresbostäder AB 

5 Protokoll från kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
direktion den 23 mars 2020 

6 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds direktion den 13 mars 
2020 

7 Statistik från först kvartalet 2020 över inkomna synpunkter från DF 
Respons 

8 Protokoll från miljönämnden östra Skaraborg den 8 april 2020 
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§ 94 Dnr 2020/00001  

Anmälda delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Delegationsbeslut 

Ordförandebeslut (§ 3) 

Diarienr Beslut Delegat  

2020/136 Stängning av kommungymmet  Kommunstyrelsens 
ordförande 

2020/127 Deltar i gemensamma insatser mot 
langning av alkohol 2020 

Kommunstyrelsens vice 
ordförande 

2020/147 Beslut om att frångå riktlinje för 
fakturering och kravverksamhet för 
företag 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

 

Personalärenden – kommunövergripande (§ 7) 

Beslut Delegat  

Anställningar mars KLF 

IT-tekniker 

Systemutvecklare 

Vikarierande miljöstrateg 

Vikarierande kommunsekreterare 

Turistinformatör, visst 

Turistinformatör 

Förvaltningschef, samhällsskyddsförvaltningen 

 

 

IT-chef 

IT-chef 

Chef hållbar utveckling 

Kanslichef 

Turistchef 

Turistchef 

Kommunstyrelsens 
ordförande 
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Fastighetsärenden (§ 10) 

Diarienr Beslut Delegat  

 2020/133 Lantmannen 7 dödning av inskrivna 
rättigheter. 30/267 och 39/271 

 Mark- och 
exploateringsingenjör 

2019/257 Lägenhetsarrende på del av Friggeråker 
25:8, Bissgårdens ideella koloniförening 

Mark- och 
exploateringsingenjör 

2020/150 Överenskommelse om 
fastighetsreglering för del av Dotorp 6:28 
till Gradskivan 3 

Mark- och 
exploateringsingenjör 

2020/152 Uppsägning av jordbruksarrende och 
benefik nyttjanderätt på del av 
fastigheterna Jättene 33:6, Dotorp 6:28 
samt Tåstorp 7:7 

Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

Naturvårdsärenden (§ 11) 

Diarienr Beslut Delegat  

 2020/90 Ansökan om LONA-bidrag till projektet 
Restaurering av betesmarker på 
kommunägd mark 

Kommunekolog 

2020/83 Ansökan om LONA-bidrag till projektet 
Broddetorps biparadis 

Kommunekolog 

2020/97 Yttrande om anmälan om 
vattenverksamhet på Bredene 12:2 

Kommunekolog 
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§ 95 Dnr 2020/00134  

Information om kommunens arbete gällande Covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Tillförordnad kommundirektör Magnus Schedin föredrar nuläget utifrån 

Corona-pandemin.   

  

            

 


