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Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
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Jonas Larsson (SD) 
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Susanne Berglund (S), på distans, §§ 105-112, del av § 113, kl. 13:00–15:32 
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§ 105 Dnr 2020/00172  

Beslut om att tillåta kommunstyrelsens ersättare att 
lyssna på nämndsammanträdet 10 juni 2020 via ljud- 
och bildöverföring 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att tillåta kommunstyrelsens ersättare att följa 

nämndsammanträdet 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, 2020-05-07 

PM rekommendation gällande deltagande på distans, 2020-04-03 
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§ 106 Dnr 2020/00235  

Återrapportering uppdrag om att minska 
försörjningsstöd  

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Socialchef Magnus Schedin, näringslivschef Magnus Sundén och 

förvaltningschef Sandra Lidberg informerar kommunstyrelsen om vilket 

arbete som genomförts utifrån uppdraget att utarbeta en strategi för att 

minska kostnaderna för försörjningsstöd och få fler i arbete. Uppdraget har 

givits inom ramen för antagen Flerårsplan för åren 2020-2022 som 

beslutades av kommunfullmäktige 25 november 2019, § 176. Under årets 

första månader har samverkansstrukturer stärkts och nya arbetsformer 

skapats vilket kommer att återrapporteras. En nulägesanalys av 

arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens arbete kommer också att ges.          

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör            
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§ 107 Dnr 2020/00231  

Information om biogas och upphandling av matavfall  

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling och Stig Säll, VA-chef informerar om 

upphandling som Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) genomför 

gällande behandling av matavfall.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling            
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§ 108 Dnr 2019/00146 280 

Information och statusrapport om pågående 
byggnadsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.     

Information 

Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning för pågående projekt 

föredrogs, vilket innefattar följande projekt. 

 

 Ranliden  

 Fridhem 

 Förstudie korttidsboende (ersättning Näregården och 

Prästgårdsgatan) 

 Vindängens skola  

 Platåskolan 

 

 

 

 

 

    

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör            
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§ 109 Dnr 2020/00151  

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att 
Falköpings kommun inte beviljar bidrag till 
studieförbundet Ibn Rushd 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Reservation 

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

yrkande att bifalla motionen.      

Bakgrund 

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att Falköpings kommun inte ska 

bevilja bidrag till studieförbundet Ibn Rushd.  

I enlighet med delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen § 6.13, 

antagna 15 april 2020 § 88 har ordförande tagit beslut att remittera motionen 

till kommunstyrelsens arbetsutskott för behandling.  

Av Folkbildningsrådets analys i rapporten gällande Ibn Rushd framgår att 

studieförbundet bland annat har bjudit in talare med antisemitiska, 

homofobiska eller demokratifientliga idéer. Studieförbunden är i grunden 

baserade på folkrörelser och religiösa samfund vilka ofta präglas av en 

decentralisering av den operativa verksamheten och blir därför svåra att 

kontrollera. Staten har inte lagt vikt vid att primärt kontrollera 

studieförbunden utan tillämpar en tillitsbaserad styrning för att inte riskera 

att inskränka en fri folkbildning.  

Folkbildningsrådet bedömning är dock att studieförbundet levt upp till 

statsbidragsvillkoren och därmed inte funnit skäl att ompröva statsbidraget. 

Den kritik som framkommit av rapporten föranledde att Folkbildningsrådet 

begärde in en åtgärdsplan från Ibn Rushd. Denna åtgärdsplan har nu 

behandlats av Folkbildningsrådet som menar att Ibn Rushd tar kritiken på 

allvar och att redovisningen från studieförbundet gällande vidtagna åtgärder 

varit tillfredställande. 

Förvaltningens bedömning 

Enligt kommunens regler för beräkning av studieförbundens kommunala 

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

lokal nivå också vara mottagare av det statliga anslaget för studieförbund 

som fördelas av Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet har konstaterat 

brister men inte funnit skäl att ompröva bidraget till Ibn Rushd. 
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Förvaltningen bedömer av den anledningen att det finns risk för 

godtycklighet att undanta ett av tio studieförbund.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 70/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-14 

Ordförandebeslut om remittering av motion, 2020-05-05 

Kommunfullmäktige § 56/2020 

Motionen 

Yrkanden 

Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) yrkar bifall till motionen.      

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

respektive Jonas Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt arbetsutskottet förslag.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 110 Dnr 2020/00168  

Utförd internkontroll för kommunstyrelsens 
verksamhet 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten för utförd 

internkontroll för 2019.  

Bakgrund 

Internkontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om 

verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever 

lagar och regler. 

Kommunledningsförvaltningen har genomfört kontroll enligt upprättad 

kontrollplan för 2019 med undantag av GDPR-punkten. Följande punkter 

ingår i kontrollen för kommunstyrelsen: 

 Uppföljning av nämndbeslut 

 Avtalssignering 

 Avtalsbevakning 

 Utbetalningar – behörig personal 

 GDPR – efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) 

 Avtalstrohet 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen 

godkänner rapporten för 2019 och att förbättrande åtgärder vidtas med 

anledning av uppföljningen.  I bilagan ”Rapport över utförd internkontroll 

2019 för kommunstyrelsen verksamheter” redovisas resultatet av 

uppföljningen.   

 Förslag till förbättringsåtgärder på strategisk nivå och 

verksamhetsnivå: 

 Tydliggöra begreppet internkontroll 

 Tydliggöra riskbedömning på strategisk nivå utifrån 

kommunfullmäktiges mål och på verksamhetsnivå. 

 Översyn av kommunledningsförvaltningens processer.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2020 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande, 2020-04-24  

Rapport över utförd internkontroll 2019 för kommunstyrelsens 

verksamheter, 2020-05-05 

Kansliavdelningens internkontroll 2019, 2020-05-12 

Redovisning av avtalstrohet kommunstyrelsen 2019, 2020-05-04 

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör  

Maria Axelsson, personalchef  

Magnus Fleischer, ekonomichef  

Magnus Sundén, näringslivschef  

Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling  

Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation  

Catrine Berger, inköpssamordnare/internkontrollgruppen 

Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare/internkontrollgruppen 
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§ 111 Dnr 2020/00169  

Utvärdering av internkontroll för Falköpings kommun 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingen av Falköpings 

kommuns samlade internkontroll för 2019.  

Bakgrund 

Enligt kommunallagen ska nämnderna och bolagen inom respektive område 

se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan 

författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt.  

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen följa upp hur den 

interna kontrollen sköts i nämnderna och bolagen.  

Syftet med den interna kontrollen är att främja en fungerande ledning av 

kommunens verksamhet, förebygga och hantera risker, kontinuerligt 

utveckla verksamheten och utvärdera verksamhetens resultat 

Under våren 2020 anordnades en utbildning, genom Kommunalekonomernas 

förening, för politiker och chefer. Syftet var att de skulle få bättre inblick i 

och större förståelse för vikten av ett väl fungerande arbete med den interna 

kontrollen.  

Samtliga nämnder och Falköpings Hyresbostäder AB har rapporterat 

resultatet av utförd internkontroll för år 2019. 

Förvaltningens bedömning 

Nämnderna har redovisat utfallet av kontrollen i enlighet med den 

kommungemensamma internkontrollplanen.  

Rapporterna från nämnderna visar att resultatet för uppföljningen av den 

interna kontrollen över lag är tillfredsställande men med vissa 

förbättringsområden.  

Rapporten från Falköpings Hyresbostäder AB visar att bolaget har en 

fungerande internkontroll.  
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De gemensamma punkterna för nämnderna är följande: 

 Kontroll att beslut fattade av nämnd/arbetsutskott  är verkställda 

 Kontroll att avtal undertecknats enligt delegationsbestämmelse 

 Kontroll att avtal är under bevakning 

 Kontroll att utbetalning görs av behörig personal 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

utvärderingen av Falköpings kommuns samlade interna kontroll för år 2019.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-24 

Rapport över utvärdering av den interna kontrollen för Falköpings kommun 

för 2019, 2020-05-05 

Rapport över utförd internkontroll 2019 för kommunstyrelsens verksamhet, 

2020-05-05 

Rapporter och beslut över utförd internkontroll från följande, 

Falköpings hyresbostäder + bilaga 1 kontroller enligt riktlinjer 2020 

Tekniska nämnden, § 12/2020 

Socialnämnden, § 10/2020 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, § 7/2020 

Kultur- och fritidsnämnden, § 14/2020 

Kompetens- och arbetslivsnämnden, § 8/2020 

Barn- och utbildningsnämnden, § 35/2020 

Byggnadsnämnden, § 34/2020 

  

 

Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder/förvaltningar 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Kommunrevisionen 

Internkontrollgruppen genom Karin Hallgren            
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§ 112 Dnr 2020/00209  

Kommunstyrelsens delårsrapport per april 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport per april 

2020.  

Bakgrund 

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en 

uppföljning av kommunens resultat görs mot budget var fjärde månad, den 

30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna i augusti och 

december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. 

Uppföljningen för april innehåller en kortare avstämning mot uppsatta mål.  

En djupare målanalys görs i uppföljningarna i augusti och december. 

Ändringar enligt kommunfullmäktigesbeslut § 73 2020-04-27 har skett i 

kommunstyrelsens driftsbudget från årets början, 108,3 mnkr till 109,6 

mnkr. Det beror på ombudgetering av kapitalkostnader (-1,4 mnkr) och 

interna kostnader, hyra (0,1 mnkr). 

Kommunstyrelsens verksamheter visar i delårsrapporten per april 2020 ett 

nettoresultat om 35,9 miljoner kronor. Budget för samma period är 38,2 

mnkr och visar ett överskott om 2,3 mnkr. 

Helårsprognosen för verksamheterna i kommunledningsförvaltningen 

beräknas till ett överskott om 1 mnkr. Överskottet beror på vakanser som är 

budgeterade men inte är tillsatta.  

Inom KS bidragsgivning finns ingen ny återkoppling under januari-april från 

Floby Ryttare angående investeringsbidraget som har periodiserats från 

föregående år. Utbetalningar i övrigt har skett till de föreningar enligt de 

avtal som finns. 

Inom Överförmyndare finns en prognos på eventuellt underskott på -0,3 

mnkr. 

Inom Trafiksamverkan har en kostnad hamnat som kommunstyrelsen tog 

istället för samhällsbyggandsförvaltningen där budget har flyttats för år 

2020. Underskott på -0,2 mnkr. 

En återbetalning har skett från MÖS i början av april på 0,5 mnkr. Prognos 

på överskott med 0,5 mnkr. Dessa prognoser gör att inom samverkan och 

samordning är prognosen enligt plan. Prognos för politik är enligt plan. 

Kommunstyrelsens investeringar 

Ändringar enligt kommunfullmäktiges beslut 27 april 2020, § 72 har skett i 

kommunstyrelsens investeringsbudget från årets början. 
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Inom kommunstyrelsen har 5,3 mnkr  och inom Mark-och exploatering 24,3 

mnkr tillkommit. 

Utfall av investeringar per sista april för kommunstyrelsen är 1,8 mnkr. 

Investeringar som är klara är telefonväxel och beslutsstödsystemet 

Hypergene. 

Prognosen för kommunstyrelsens investeringar är 9,1 mnkr. Ett överskott 

mot budget på 1,0 mnkr. 

Inom Mark- och exploateringsinvesteringar är utfallet 13,9 mnkr. Budget för 

samma period är 52,0 mnkr. En utförligare prognos för Mark- och 

exploateringsinvesteringar kommer att ske i delårsbokslut augusti. 

Förvaltningens bedömning 

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att upprättad 

delårsrapport är i linje med Falköpings kommuns antagna riktlinjer för 

verksamhets- och ekonomistyrning.  

Kommunledningsförvaltningen förslår kommunstyrelsen att godkänna 

kommunstyrelsens delårsrapport per april 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-11 

Kommunstyrelsens delårsrapport per april 2020, 2020-05-15 

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom 
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§ 113 Dnr 2020/00206  

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden och barn-och utbildnings 

nämnden, vilka prognosticerar med betydande underskott för år 2020, ska 

inkomma med åtgärdsplaner för att möjliggöra att verksamheterna kan 

rymmas inom fastställda budgetramar. Åtgärdsplanerna ska lämnas till 

kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 24 juni 2020. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings 

kommuns delårsrapport per april 2020.   

3  Kommunstyrelsen beslutar att samtliga nämnder skall beräkna och 

dokumentera extra kostnader till följd av Corona-krisen under 2020.  

Bakgrund 

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en 

uppföljning av kommunens resultat mot budget görs var fjärde månad, den 

30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna för augusti 

och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. 

I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta mål. 

I denna delårsrapport per 30 april 2020 görs endast en övergripande analys.  

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2020 visar ett positivt resultat 

på 31,3 mnkr, exklusive förändring semesterlöneskuld. Föregående år var 

motsvarande resultat 30,9 mnkr. I likhet med föregående år (ej gjorts tidigare 

år) har periodiseringar gjorts, varför resultatet nu är mer tillförlitligt. Det är 

dock inte ett fullt bokslut vilket endast görs per sista augusti och december.  

Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat på 10,0 mnkr, 

föregående år var prognosen 1,8 mnkr. Det är alltså något bättre än 

föregående år. Det råder ju dock mycket stor osäkerhet i år med anledning av 

pandemin och den ekonomiska krisen. I SKRs prognos, som man i år kallar 

scenario, förväntas skatteintäkterna sjunka med ca 56 mnkr för 2020. 

Samtidigt har regeringen tagit beslut om ”extra bidrag” på grund av 

Coronakrisen om 33 mnkr samt ersättning med ca 17 mnkr till följd av 

vikande skatteintäkter på grund av att företagen kan göra extra avsättningar 

till periodiseringsfond.   

Utöver detta finns de så kallade ”välfärdssatsningarna” vilka bara delvis var 

beräknade i vår budget. Vidare informerades den 18 maj om ytterligare stöd 

till kommuner och regioner om 6 miljarder kr, 3 miljarder vardera. Detta ger 

Falköpings kommun ca 9 mnkr i ökade statsbidrag för 2020. Denna senaste 

information har vi inte tagit hänsyn till i denna rapport. Sammantaget är 
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analysen nu att Falköpings kommuns beräkningar i budget vad gäller 

skatteintäkter ser ut att hålla.  

Noteras dock att det är svårt i dagsläget överblicka hur mycket ökade 

kostnader vi kommer att få till följd av krisen.  

Nämndernas prognoser visar ett underskott på 29,8 miljoner (föregående år - 

25,1 mnkr) jämfört med budget. De största budgetavvikelserna finns i 

socialnämnden som visar ett underskott på 15,3  (- 20,9 mnkr) och barn- och 

utbildningsnämnden som visar på ett underskott på 14,0 mnkr (+- 0 mnkr). 

Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds delårsrapport samt kortfattat i 

den kommuntotala delårsrapporten. De centrala posterna visar ett överskott 

på 9,1 mnkr och finansiella poster ett underskott på 2,9 mnkr. De 

taxefinansierade verksamheterna prognoserar ett underskott på 0,4 mnkr 

jämfört med budget.  

Staten har informerat om att arbetsgivare kommer att ersättas för 

sjuklönekostnader under april t om juli. Denna ersättning har lagts i de 

centrala posterna. Dessa skall fördelas ut på respektive nämnd. Detta innebär 

att prognoserna  för respektive nämnd är för negativa. Sammanlagt är 

bedömningen att 9 mnkr kommer att ersättas vilket kommer att fördelas ut på 

nämnderna.  

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagens regler om 

god ekonomisk hushållning.  I kommunens dokument ”Riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv" finns 

detta definierat vad detta innebär för Falköpings kommun. 

Det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av följande resultatkrav. 

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

statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod 

• Resultatet beräknat som låneskuld delat på 35 år.  

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun skall ha ett 

resultat för 2020 på  42,3 mnkr. Beslutat budgeterat resultat för 2020 är 33,5 

mnkr, dvs under det finansiella målet. Resultatet skall dock ses över tid. I 

den nu framlagda delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 10,0 mnkr 

dvs en avvikelse med 23,5 mnkr från budget. Det finns därmed en risk för att 

kommunen inte klarar det finansiella målet för ekonomisk hushållning 2020. 

Förvaltningens bedömning 

I kommunens ”Riktlinjer för verksamhets och ekonomistyrning” framgår 

följande;  

Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot 

budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att 

verksamheten kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska 

i första hand täckas genom omdisponering av medel inom nämndens 
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budgetram. I de fall nämndens åtgärder medför ändrad 

verksamhetsinriktning eller nämnden inte anser sig kunna hantera den 

negativa avvikelsen ska rapportering ske omgående till kommunstyrelsen. 

Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och 

styrelsens beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna kräver väsentliga avsteg ifrån 

kommunfullmäktiges antagna mål får dessa inte vidtas utan beslut från 

kommunfullmäktige.      

De prognostiserade underskotten i socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden får anses vara ”betydande avvikelser” varför det åligger 

nämnderna att vidta åtgärder så att verksamheten kan rymmas inom fastställd 

ram. Nämnderna behöver redovisa åtgärdsplaner som visar hur nämnden 

skall komma på ram.      

De alternativ som kan övervägas är att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige 

att besluta om att övriga nämnder skall göra effektiviseringar så att överskott 

kan nås i dessa nämnder och kommunen totalt kan klara att hålla budgeterat 

resultat. Det är viktigt att kommunen klarar det finansiella målet och 

säkerställer att god ekonomisk hushållning kan uppnås. Under rådande 

omständighet är det dock svårt i detta läge att föreslå för omfattande 

åtgärder. Vi kommer behöva avvakta den kommande utvecklingen. 

Förvaltningarna kommer att göra en övergripande ekonomisk rapport per 

sista maj. Kommunen gör sedan ett omfattande delårsbokslut per 2020-08-

31. Förhoppningsvis har läget stabiliserats och vi kan göra mer säkra 

prognoser och analyser. 

Finansiering 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden anmodas hålla sina av 

kommunfullmäktige beslutade budgetramar.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-18 

Delårsrapport per 30 april 2020 för Falköpings kommun, 2020-05-19 

Delårsrapporter per 30 april 2020 för tekniska nämnden, socialnämnden, 

barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kompetens- 

och arbetslivsnämnden. 

Tekniska nämnden § 56/2020 

Socialnämnden § 57/2020 

Barn- och utbildningsnämnden § 61/2020 

Kultur- och fritidsnämnden § 27/2020 

Kompetens- och arbetslivsnämnden § 22/2020 

  

Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder 

Kommunfullmäktige  
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§ 114 Dnr 2020/00214  

Preliminär verksamhetsplan för kommunstyrelsen 
2021-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen godkänner den preliminära verksamhetsplanen för  

kommunstyrelsen för år 2021-2023 med budget för år 2021. 

Deltar ej i beslutet 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Ingvor Bergman 

(S), Kelesh Hussein (S), Johanna Svensson (S), Niclas Hillestrand (S) och 

Sverigedemokraterna; Jonas Larsson (SD), Marita Ljus (SD) deltar ej i 

beslutet.  

Bakgrund 

Syftet med utkast till verksamhetsplan är att ge arbetsutskottet, som fungerar 

som budgetberedande, en samlad bild av de ekonomiska och 

verksamhetsmässiga förutsättningar i nämnderna som de 

budgetförutsättningar som Falköpings kommun antagit inför budgetarbetet 

till flerårsplan för år 2021-2023. 

Förvaltningens bedömning 

För att hitta en besparing på 7 miljoner kronor för kommunstyrelsen (KS) 

har kommunledningsförvaltningen (KLF) i huvudsak tittat på följande 

möjligheter: 

- höjning av externa intäkter 

- minska personalkostnader genom att pröva vakanser 

- minska verksamhetskostnader 

Kommunstyrelsen har  i sin budget samordnat övergripande kostnader för 

övriga nämnders räkning tex IT-kostnader. Detta för att effektivisera och 

minska administrationen kring det i form av t.ex. interndebiteringar. Detta 

centrala uppdrag sparar resurser för kommunen i stort. En minskning av 

kommunstyrelsens budgetram påverkar möjligheten att arbeta på det viset. 

När kommunstyrelsens budget minskar finns det risk för att ambitionsnivån 

behöver sänkas.  

Konsekvenserna kan innebära en mer begränsad utveckling av de strategiska 

utvecklingsprocesser som kommunstyrelsen leder. Det kan också innebära 

minskat stöd och service till övriga förvaltningar/nämnder. 
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Inom samverkan och samordning finns möjlighet att minska bidragsgivning 

från kommunstyrelsen. Det handlar om investeringsbidrag, 

kommunstrategiska bidrag, bidrag avloppsledningar och turismsamverkan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 75/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-15 

Preliminär verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2021, 2020-05-25  

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom            
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§ 115 Dnr 2020/00204  

Genomlysning av MEX-processen 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en 

översyn av mark- och exploateringsprocessen i sin helhet. Fokus ska vara 

på genomförandedelen.  

2 Översynen ska resultera i ett förslag på en ny grundstruktur. 

3 Uppdraget ska vara genomfört under år 2020. 

4 Kostnader för översynen hanteras inom kommunstyrelsens ram år 2020.  

Bakgrund 

Mark- och exploateringsprocessen är en komplex process, vilken berör och 

involverar många aktörer, funktioner, verksamheter och nämnder i 

kommunen.  

Kraven på att effektivisera processer och jobba långsiktigt är ständigt 

aktuella. En effektiv och väl fungerande mark- och exploateringsprocess är 

en viktig faktor när det gäller kommunens utveckling på såväl kort som lång 

sikt. En transparent och effektiv process bidrar till att öka attraktiviteten för 

verksamheter som vill etablera sig i kommunen och en väl fungerande 

process skapar förtroende hos medborgare. 

För att skapa en tydlighet gällande ansvar och roller ser 

kommunledningsförvaltningen ett behov av att genomföra en översyn av 

mark- och exploateringsprocessen.  

Utredningen ska identifiera förutsättningar, styrkor och svagheter inom 

nuvarande organisationsstruktur för att utveckla och effektivisera arbetssätt 

och processer. Översynen ska inkludera struktur, organisation, ansvar, 

ekonomiprocesser och den politiska ärendegången. Genomlysningen ska 

resultera i ett förslag på en ny grundstruktur. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger 

kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av mark- och 

exploateringsprocessen i sin helhet. Fokus ska vara på genomförandedelen. 

Uppdraget ska vara genomför år 2020 och finansieras inom ram. 

Finansiering 

Inom kommunstyrelsens ram år 2020. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 76/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-07 

Mark- och exploateringsprocess 2020, 2020-05-14 

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör            
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§ 116 Dnr 2020/00205  

Ändring av villkor för bidrag till VA-föreningar 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att revidera villkoren för bidrag till VA-

föreningar enligt bilagt förslag.  

Bakgrund 

Bidraget till föreningar på landsbygden som bygger avloppsledningar för 

anslutning till det kommunala avloppsystemet är ett bidrag i form av ett 

infrastrukturstöd för anslutning till det kommunala avloppssystemet. 

Föremål för detta bidrag är det ledningsnät som föreningen får etablera 

mellan kommunens anslutningspunkt och respektive fastigheters 

anslutningspunkter.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelsen beslutade 28 november 2012, § 224 att inrätta bidrag till 

föreningar på landsbygden som bygger avloppsledningar för anslutning till 

det kommunala avloppssystemet. Sedan bidragets inrättande har 15 

föreningar beviljats bidrag på totalt 4 373 630 kronor. Under åren som 

bidraget funnits har föreningarna utvecklats och fler hushåll har anslutits till 

föreningarnas ledningsnät varvid frågor inkommit till kommunen om att 

ansöka om bidrag till utökningen av föreningarnas ledningsnät. Hur detta ska 

hanteras är inte tydligt i nuvarande villkor från beslutet att införa bidraget så 

det bör förtydligas enligt bifogat förslag.  

Villkor för bidraget 

- Bidraget finansieras inom kommunstyrelsens budget för bidragsgivning.  

- Bidrag ges till föreningar (inte till enskilda hushåll) som ansluter sig till 

kommunens avloppsystem.  

- Vid ansökan ska föreningen undersöka om det är aktuellt att lägga ner 

annan infrastruktur som t ex kanalisation för bredbandsfiber i samband 

med grävning för avloppsledningar.  

- Bidraget lämnas efter att ledningsnätet är etablerat och erforderlig 

redovisning lämnats in. (Blankett för ansökan om utbetalning)  

- Bidraget till varje enskild förening får inte överstiga 200 000 Euro under 

en tre-årsperiod per stödmottagare, detta för att inte omfattas av EUs 

statsstödsregler.  

- Föreningar som får nya medlemmar i sin förening som ansluter till 

föreningens ledningsnät är berättigade att ansöka bidrag för tillkommande 
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ledningsnät och hushåll. Perioden för ansökan avser fr.o.m. bidragets 

införande 28 november 2012 till och med 31 december 2025.  

- Giltighetstid 

- Bidraget kommer att avvecklas den 31 december 2025. Det innebär att 

alla ansökningar måste ha inkommit till kommunen före detta datum.  

Finansiering 

Bidraget ska finansieras inom kommunstyrelsens budget för bidragsgivning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 77/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-06 

Förslag till ändring av villkor för bidrag till VA-föreningar, 2020-05-06 

  

 

Paragrafen skickas till  
Magnus Fleischer, ekonomichef 

Stig Säll, VA-chef 

Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling 

Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare 
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§ 117 Dnr 2019/00456 805 

Ansökan från Norra Mösseberg VA/fiber ekonomisk 
förening om bidrag för anslutning till kommunala 
avloppssystemet 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna bidrag på 745 960 kronor till Norra 

Mösseberg VA/fiber ekonomisk förening som byggt avloppsledningar för 

anslutning till det kommunala avloppssystemet. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att bidraget ska finansieras inom 

kommunstyrelsens budget för bidragsgivning.  

Bakgrund 

Bidraget till föreningar som bygger avloppsledningar för anslutning till det 

kommunala avloppssystemet är ett bidrag i form av ett infrastrukturstöd.  

Föremål för detta bidrag är det ledningsnät som föreningen får etablera 

mellan kommunens anslutningspunkt och respektive fastigheters 

anslutningspunkter.  

Syftet med bidraget är att: 

•  Skapa bättre förutsättningar för landsbygdsboende och bidra till 

landsbygdsutveckling i kommunen. 

•  I ett långsiktigt perspektiv bidra till att minska hushållens negativa 

miljöpåverkan. 

•  Säkra drift och utveckling på kommunens avloppsreningsverk. 

Föreningen får bidrag i två delar: 

1. 5 000 kronor per hushåll i föreningen 

2. 30 kronor per meter avloppsledning som föreningen grävt ner, endast till 

föreningens ledningsnät (från den kommunala anslutningspunkten till 

fastigheternas gemensamma anslutningspunkt) 

Kommunstyrelsen beviljade bidrag 7 januari 2016, § 13 för 138 av 

föreningens 170 hushåll. Aktuell ansökan avser bidrag för föreningens 

övriga 32 hushåll.  

EUs statsstödsregler innebär att bidraget till varje enskild förening inte får 

överstiga 200 000 Euro under en tre-årsperiod per stödmottagare. 

Förvaltningens bedömning 

Norra Mösseberg VA/fiber har totalt 170 hushåll varav 138 hushåll 

beviljades bidrag 2016 med 1 917 150 kronor.  
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Föreningen har  ytterligare hushåll och till det grävt ner 19 532 meter 

avloppsledning. Bidraget blir: 32 * 5 000 + 19 532 * 30 = 745 960 kronor. 

Norra Mösseberg VA/fiber ekonomisk förening har byggt ut sitt 

avloppsystem, skrivit avtal med VA-avdelningen på Falköpings kommun 

samt anslutit sig till en anslutningspunkt vid Friggeråkers kyrka.   

Den 1 oktober 2019 inkom föreningen med ansökan om bidrag samt med 

ansökan om utbetalning av bidraget samt erforderlig redovisning.  

Bidraget lämnas efter beslutet är justerat.  

Finansiering 

Bidraget ska finansieras inom kommunstyrelsens budget för bidragsgivning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 78/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-06 

Ansökningshandlingar och redovisning från föreningen, 2019-10-01 

  

 

Paragrafen skickas till  
Norra Mösseberg VA/fiber, Göran Skoglund 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Rasmus Nyman, VA-ingenjör 

Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling 
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§ 118 Dnr 2020/00099  

Ändring av policy för sponsring 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändring av 

policy för sponsring enligt framtaget förslag. 

2 Ändringen ska gälla från och med den 1 juli 2020 och tas upp i kommunal 

författningssamling.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen uppmärksammade vid en genomgång av 

policy för sponsring att vissa delar behövde förtydligas. 

Kommunledningsförvaltningen tog därför fram ett förslag till ändring av 

policy för sponsring. Förslaget innebär i huvudsak följande förändringar. 

 Under rubriken ”Definition av begrepp” tydliggörs gränsdragningen 

mellan bidrag och sponsring. 

 Under rubriken ”Kommunen som sponsormottagare” förtydligas att 

den offentliga verksamheten huvudsakligen ska finansieras med 

skatter. 

 Under rubriken ”Grundläggande principer” förtydligas att sponsring 

inte får medföra risk för misstanke om muta eller otillbörligt 

gynnande av personliga syften. Det förtydligas även att sponsring kan 

innebära köp av varor och tjänster. Hänsyn måste därför tas till 

reglerna om offentlig upphandling.  

Kommunstyrelsen beslutade den 26 februari 2020 genom delegationsbeslut 

att skicka förslaget på remiss till samtliga nämnder. 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade remissen den 7 april 2020, § 42 

och byggnadsnämnden behandlade ärendet den 25 mars 2020, § 32. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden behandlade ärendet den 25 mars 2020, 

§19. Tekniska nämnden behandlade remissen den 14 april 2020, §35. 

Samtliga nämnder beslutade att godkänna eller ställa sig bakom förslaget. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade remissen den 28 april 

2020, § 19 och hade inte några synpunkter på förslaget.  

Förvaltningens bedömning 

Förslaget från kommunledningsförvaltningen är att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändring av policy för sponsring 

enligt framtaget förslag. Ändringen ska gälla från och med den 1 juli 2020 

och tas upp i kommunal författningssamling.   
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 79/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-05 

Kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av policy för 

sponsring, 2020-05-05 

Tekniska nämnden, § 35/2020 

Kompetens- och arbetslivsnämnden, § 19/2020 

Barn- och utbildningsnämnden, § 42/2020 

Byggnadsnämnden, § 42/2020 

Byggnadsnämnden, § 42/2020 

Delegationsbeslut om remiss samt remissversion av policyn, 2020-02-26 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, § 19/2020 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige  
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§ 119 Dnr 2020/00192  

Avyttring av fastigheten Gästgivaren 7, Trädgårdsgatan 
12 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att garagebyggnaden på fastigheten 

Gästgivaren 7 rivs till en beräknad kostnad om cirka 100 000 kronor. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att rivningen ska finansieras genom medel ur 

kommunstyrelsens investeringsbudget för exploatering år 2020. 

3 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående åtgärd 

(beslutspunkt 1) till fastighetschefen.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 14 april 2020, § 40, att överlämna 

garagebyggnaden till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning 

eller annat.  

Enligt Falköpings kommuns policy för lokalförsörjning och 

byggnadsinvesteringar ska internt outnyttjade fastigheter, vilka enligt 

lokalförsörjningsplanen inte är aktuella för kommunal verksamhet inom 

Falköpings kommun, ställas inför ett av följande överväganden: 

 Fastigheter vilka till fullo hyrs ut av kommunen till externa aktörer 

bör säljas till kommunalt bolag eller extern aktör. 

 Fastigheter som kan säljas eller innehåller stora bokförda värden bör 

säljas. 

 Fastigheter som inte kan säljas och innehåller lågt bokförda värden 

bör rivas. 

Enligt samma policy beslutar tekniska nämnden utifrån lokalförsörjnings-

planen att lämna över ärenden rörande avyttring av internt outnyttjade 

byggnader till kommunstyrelsen.  

Tekniska nämnden bedömer att det inte finns något kommunalt 

verksamhetsbehov av byggnaden inom Gästgivaren 7 då garaget omfattar tre 

bilplatser som hyrs ut till privatpersoner.  

Garaget är beläget inom den kommunägda fastigheten Gästgivaren 7. Det 

finns en gällande detaljplan för fastigheten, antagen år 1941. I den gällande 

detaljplanen omfattas fastigheten av användningen BS, Bostäder i slutet 

byggnadssätt som får uppföras i två våningar.  
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Förvaltningens bedömning 

Fastigheten Gästgivaren 7 är idag till största del iordningställd som parkering 

men skulle kunna försäljas som en bostadsfastighet för byggnation av 

flerbostadshus. Att kommunen hyr ut tre garageplatser till privatpersoner på 

en exploateringsfastighet anses inte vara i linje med det kommunala 

uppdraget. Genom att riva byggnaden underlättas för en eventuell framtida 

försäljning av fastigheten som en exploateringsfastighet för flerbostadshus. 

Detta är i linje med kommunens förtätningsprogram samt intentionerna i 

översiktsplanen. 

Finansiering 

Enligt uppgift från tekniska nämnden uppgår kostnader för rivningen av 

byggnaden till 100 000 kronor. Rivningen ska finansieras med medel ur 

investeringsbudget för exploatering för år 2020.  

Driftskostnaderna för byggnaden uppgår till 2 500 kronor per år. Det finns 

inga kapitalkostnader eller något restvärde i byggnaden. De nuvarande 

externa hyresintäkterna uppgår till 6 000 kronor per år, vilka genom 

rivningen kommer att upphöra. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-05 

Tekniska nämnden § 40/2020 

  

 

Paragrafen skickas till  
Tekniska nämnden  

Jan Aurén, fastighetschef 

Ekonomiavdelningen 

Erna Pezic, stadsbyggnadschef 
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§ 120 Dnr 2019/00139 106 

Utträde ur nätverket Cittaslow 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begära utträde ur 

nätverket Cittaslow.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2007, § 6, att Falköpings 

kommun skulle ansöka om att bli medlem i det internationella nätverket 

Cittaslow. Falköpings kommun blev medlem i nätverket år 2008.    

Grundtanken bakom nätverket Cittaslow stämmer väl överens med 

Falköpings kommuns vision om ”Det goda livet”. Nätverket Cittaslow syftar 

till att skapa förutsättningar för mindre kommuner att bibehålla och utveckla 

livskvalitén för dess invånare. Nätverket i sig är en möjlighet att dela 

erfarenheter, idéer med mera, med andra kommuner med liknande 

förutsättningar och utmaningar. Det handlar om att dra fördelar av 

kommunens storlek och enkelhet för att åstadkomma såväl social som 

miljömässig hållbarhet utifrån våra lokala förutsättningar. 

Förvaltningens bedömning 

Medlemskapet i nätverket Cittaslow har fyllt fler funktioner under åren. En 

viktig funktion har varit den marknadsföring som medlemskapet har 

genererat. Under de första åren var intresset för Falköpings kommun som 

Sveriges första Cittaslow-kommun mycket stort. Ur ett 

marknadsföringsperspektiv fick Falköpings kommun mycket värdefull 

publicitet i SVT, TV4, rikspress, turisttidningar och andra livsstilsmagasin. 

Falköpings kommuns erfarenheter med arbetet utifrån visionen om det goda 

livet och livskvalitet spreds till många kommuner, andra organisationer och 

nätverk. Det har även varit viktigt med de kontakter som etablerades med 

högskolor och universitet, där forskning har bedrivits och görs än idag 

utifrån att Falköpings kommun har prioriterat de värden som Cittaslow står 

för. 

Det viktigaste bestående resultatet av Falköpings kommuns engagemang i 

nätverket Cittaslow är att det varit ett verktyg för Falköpings kommun i dess 

styrning och ledning för hållbar utveckling. Cittaslows filosofi, att ha ett 

glokalt perspektiv med hållbarhet och livskvalitet i fokus, samt kriterierna 

har vävts in i Falköpings kommuns vision och mål. De 52 kriterierna som 

Falköpings kommun åtagit sig att arbeta med genom medlemskapet är 

indelade i sex nyckelområden; miljö, infrastruktur, stadsplanering, lokal 

produktion, gästfrihet och information. Dessa områden är alla viktiga delar i 

att skapa ett hållbart samhälle. De prioriterade kriterierna har genom åren 
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vävts in i Falköpings kommuns övergripande mål och ordinarie verksamhet. 

Som till exempel att öka andelen lokalproducerad mat, energieffektivisera 

och utveckla cykelmöjligheter. 

När Falköpings kommun gick med hade nätverket Cittaslow 100 medlemmar 

från 10 länder. Idag har nätverket 250 medlemmar från 30 länder. Så 

nätverket är aktivt och välfungerande, men däremot har inte Falköpings 

kommun varit aktiv de senaste åren, mycket på grund av att inga andra 

svenska kommuner har anslutit sig och att det nationella nätverkandet 

därmed uteblivit.    

I dagsläget, är kostnaden för medlemskap cirka 25 000 kronor per år och det 

är endast de kostnaderna Falköpings kommun har för medlemskapet.   

Om utträde begärs senast i september 2020 avslutas medlemskapet vid 2020 

års slut. När medlemskapet i Cittaslow avslutas innebär det att även 

medlemskapet i det nordiska Cittaslow-nätverket avslutas automatiskt.   

Falköpings kommun har nu varit medlem i nätverket i drygt tio år och det är 

dags att överväga huruvida ett fortsatt medlemskap är av nytta för 

Falköpings kommun. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att 

grundtanken med nätverket Cittaslow fortfarande stämmer överens med 

Falköpings kommuns vision om ”Det goda livet” och mycket av det goda 

arbete som har gjorts för att leva upp till kriterierna för nätverket kommer att 

fortsätta i Falköpings kommuns ordinarie verksamhet. Förvaltningen 

bedömer dock att själva nätverket har spelat ut sin roll för Falköpings 

kommuns del och en stor del i det är att ingen annan svensk kommun har 

valt att ansluta sig till nätverket.     

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen begär 

utträde ur nätverket Cittaslow från och med den 1 januari 2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 81/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-04 

  

 

Paragrafen skickas till  
Nätverket Cittaslow 

Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling 

Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation            
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§ 121 Dnr 2020/00149  

Avsiktsförklaring Ätradalsleden som nationell cykelled 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att underteckna avsiktsförklaring gällande 

klassificering av Ätradalsleden som nationell cykelled.  

Bakgrund 

Intresset för friluftsliv växer i Sverige och kopplingen mellan friluftsliv och 

folkhälsa är numera väl dokumenterad och underbyggd. Naturturism är en av 

de främsta reseanledningarna till regionen och cykling är rankad som en av 

de främsta naturturismaktiviteterna. 

Ätradalsleden är en ca 200 km lång cykelled som går igenom två regioner 

och fem kommuner, Ulricehamn, Falköping, Tranemo, Svenljunga och 

Falkenberg. Leden erbjuder unika kultur- och naturupplevelser i Ätradalen 

och knyter ihop inland och sjö med kust och hav. I Falkenberg ansluter 

Ätradalsleden dessutom till den nationella cykelleden Kattegattleden. 

Efter att persontrafiken lades ned på järnvägslinjerna mellan Falköping-

Ulricehamn-Tranemo i mitten av 80-talet skapades en omfattande 

cykelledsinfrastruktur med utgångspunkt från de nedlagda banvallarna, vilka 

asfalterades under början av 2000-talet. Lederna nyttjas flitigt redan idag av 

invånare och besökare i regionen. De kommuner som idag har en asfalterad 

banvall, däribland Falköping, har också säkerställt ett årligt underhåll av 

dessa sträckor. Att få den redan existerande cykelleden klassificerad som en 

nationell cykelled och med komplett och trafiksäker sträckning och nationell 

utmärkning till Falkenberg och Kattegattleden stärker det Falköpings 

kommun redan ansvarar för och underhåller idag. Samarbetet kring 

Ätradalsleden har pågått under åtta år och säkerställandet av 

huvudmannaskapet har varit en fråga som har burits och diskuterats mellan 

kommunerna. 

Västkuststiftelsen har efter förfrågan från kommunerna under 2019 beslutat 

att ta rollen som huvudman för Ätradalsleden som en nationell cykelled. 

Detta ligger väl i linje med Västkuststiftelsens nuvarande uppdrag från 

Regionen Västra Götaland att vara samordnare för tre olika regionala 

vandringsleder. Leduppdraget för Västkuststiftelsen kommer att utökas efter 

2020. Under 2020 kommer Västkuststiftelsen vara en samordnande part i 

ansökningsförförandet gentemot Trafikverket och kommunerna. För att 

kunna färdigställa ansökan samt utreda förutsättningarna och budget 

gällande drift, underhåll och utveckling av leden har en avsiktsförklaring 

tagits fram, vilken inte är juridiskt bindande men som beskriver 

rollfördelning och arbetsinsatser under 2020. 
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Avsiktsförklaringen syftar till att parterna, dvs Västkuststiftelsen, de 

ingående kommunerna samt Turistrådet Västsverige under 2020 förbereder 

följande insatser:  

-  att under året kunna lämna in de efterfrågade kompletteringarna till 

Trafikverket, för att Trafikverket in sin tur ska kunna behandla ansökan 

och klassificera Ätradalsleden som en nationell cykelled. 

-  att parterna, i samband med att Trafikverket godkänner Ätradalsleden 

som nationell cykelled, ska kunna ingå ett mer formellt och avtalsbundet 

samarbete gällande kommunernas säkerställande av drift och underhåll, 

finansieringsplan samt gemensamma insatser kring utveckling och 

marknadsföring av leden.  

-  att de olika parterna from 2021 ska ha ett fungerande samarbete och en 

fungerande rollfördelning enligt ingånget avtal. 

Förvaltningens bedömning 

Den del av Ätradalsleden som går i Falköpings kommun omfattar 

kommunägd asfalterad banvall samt kommunala gator och cykelbanor i 

tätorterna Falköping, Slutarp, Kinnarp och Åsarp vilka redan idag har ett 

säkerställt årligt underhåll. Att få den redan existerande cykelleden 

klassificerad som en nationell cykelled och med komplett och trafiksäker 

sträckning och nationell utmärkning till Falkenberg och Kattegattleden 

stärker det Falköping och övriga kommuner redan ansvarar för och 

underhåller idag.   

Samordningsansvaret för Falköpings kommuns engagemang i Ätradalsleden 

samt insatser gällande marknadsföring, turism och information föreslås 

läggas på näringslivsenheten/kommunledningsförvaltningen. Park- och 

gatuavdelningen/samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för inventering 

och drift, dvs sopning på våren och åtgärd enligt vanligt väghållaransvar 

såsom sköta och byta ut märken och hålla den framkomlig med samma 

insatser som redan görs årligen. Vidare ansvarar park- och gatuavdelningen 

för att skylta av leden om Ätradalsleden skall avvecklas i framtiden. Mät- 

och kartenheten/kommunledningsförvaltningen ansvarar för 

geodatasamarbetet kring leden från kommunens sida, samt kartor och 

eventuell kontakt med Lantmäteriet.   

Finansiering 

Trafikverket finansierar utmärkningen, även på andra vägar än statliga. Detta 

avviker från det vanliga arbetssättet, där varje väghållare finansierar 

vägvisning på sina egna vägar. Nationella och regionala leder har en nytta 

som överstiger det lokala och Trafikverket vill därför förebygga att 

kostnader för utmärkning är ett hinder. Trafikverket ansvarar för att göra en 

vägvisnings- och vägutrustningsplan i samråd med respektive väghållare. På 
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kommunala gator ansvarar kommuner för underhåll av utmärkningen, och på 

statliga vägar ansvarar Trafikverket.  

Kostnader för vägvisning till inrättningar och anläggningar (museum, 

naturreservat och liknande) finansieras ej av Trafikverket. När det gäller 

denna typ av vägvisning kommer den att göras digitalt i första hand och i 

övrigt följer vi övriga nationella leders arbetssätt att i förekommande fall låta 

besöksmålet själv finansiera sin skyltning. 

Ersättning till huvudman för att hålla ihop arbetet kring Ätradalsleden 

finansieras av Västra Götalandsregionen. 

Inom ramen för avsiktsförklaringen och inför färdigställandet av ansökan 

och erforderliga avtal med huvudman kommer en ansvarsfördelning gällande 

kostnaderna att upprättas för 2021. Målet är att insatserna ryms inom 

befintlig budget i respektive förvaltningars budgetar i Falköpings kommun, 

såväl arbetstid som eventuella insatser. Skulle det under arbetet med ansökan 

och i kontakt med Trafikverket tillkomma behov och önskemål utöver 

ordinarie utrymme i budget, kommer detta att tas vidare och presenteras 

innan avtalsskrivning och inskickande av ansökan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 82/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-21 

Avsiktsförklaring gällande klassificering av Ätradalsleden som nationell 

cykelled, 2020-03-25 

  

 

Paragrafen skickas till  
Thérese Broman, park- och gatuavdelningen 

Fredrik Johansson, park- och gatuavdelningen 

Erna Pezic, stadsbyggnadsavdelningen 

Magnus Sundén, näringslivsenheten 

Maria Wallengren, kultur- och fritidsförvaltningen 

Torbjörn Lindgren, kultur- och fritidsförvaltningen 

Västkuststiftelsen 

Näringsliv Ulricehamn AB, Ulricehamn  

Ulricehamns kommun 

Tranemo kommun 

Svenljunga kommun 

Falkenbergs kommun 

Turistrådet Västsverige 
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§ 122 Dnr 2020/00182  

Taxa för distanstentamen inom vuxenutbildningen  

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa 

för anmälningsavgift för distanstentamen utanför kontorstid inom 

vuxenutbildningen. 

2 Taxan gäller från och med den 1 augusti 2020 och tas upp i ny kommunal 

författningssamling.        

Bakgrund 

Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 25 mars 2020, § 17, att 

överlämna föreslagen taxa för anmälningsavgift för distanstentamen utanför 

kontorstid till kommunfullmäktige för fastställelse att gälla från och med 1 

augusti 2020. 

Av bakgrunden till kompetens- och arbetslivsnämndens beslut framgår att 

elever och studenter på Lärcenter, högskolor och universitet avgiftsfritt har 

rätt att skriva tentamen på lärcenter. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

bistår då med lokal, tentamensvakt, datorer med mera som en service. 

Utöver detta erbjuds även medborgare i Falköpings kommun möjlighet att 

skriva tentamen utanför kontorstid på Lärcenter. Hittills har detta varit 

avgiftsfritt. Antalet tentamen utanför kontorstid har dock stigit vilket 

inneburit att kostnaderna har ökat för förvaltningen. En tentamensvakt bokas 

för minst fyra timmar och kostnaden blir högre på kvällar och helger. Om 

den som ska skriva tentamen inte kommer finns kostnaden fortfarande kvar. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden vill därför få möjlighet att ta ut en 

anmälningsavgift om 500 kronor per elev eller student och tentamenstillfälle 

utanför kontorstid från och med den 1 augusti 2020. 

Det är mer vanligt än ovanligt att kommuner tar ut en avgift för 

distanstentamen.    

Förvaltningens bedömning 

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 

nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är 

skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag 

eller annan författning. Det framgår inte av skollagen att den kommunala 

vuxenutbildningen har en skyldighet att tillhandahålla möjlighet till 

distanstentamen för studenter utanför kontorstid. Detta ska därför ses som en 

service till medborgarna och det finns möjlighet för kommunen att ta ut en 

avgift. Enligt självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen får 
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kommunen inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaderna för de 

tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. 

Det noteras att det inte framgår några betalningsrutiner av taxan utan att det 

överlämnas till förvaltningen att tillämpa kommunens ordinarie riktlinjer för 

kravverksamhet.   

Finansiering 

Den del av kostnaden för prövning av distanstentamen som eventuellt inte 

täcks av avgiften kommer fortsatt finansieras inom kompetens- och 

arbetslivsnämndens ordinarie verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-21 

Kompetens- och arbetslivsnämnden § 17/2020  

Förslag till taxa      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige 
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§ 123 Dnr 2020/00232  

Översyn av fördelning av folkhälsomedel 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet föreslår kommunstyrelsen 

att ge kommundirektören i uppdrag att till utskottet för social hållbarhet 

återkomma med förslag på:   

- Projekt som nu finansieras av folkhälsomedel som bör implementeras 

i ordinarie verksamhet samt hur. 

- Pågående utvecklingsprocesser som kan växlas upp med hjälp av 

folkhälsomedel. 

- Insatser vi utifrån utskottets fokusområden borde göra och finansiera 

med folkhälsomedel som vi inte gör idag. 

2 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet föreslår kommunstyrelsen 

att ge kommundirektören i uppdrag att till utskottet redovisa samtliga  

projekt som i dag finansieras av folkhälsomedel.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har ansvar att leda, samordna 

och driva på ett aktivt och systematiskt socialt hållbarhetsarbete i alla 

nämnder och kommunala bolag utifrån de fem prioriterade fokusområdena i    

Falköpings kommuns flerårsplan inom målet social hållbarhet;  

 Barn, unga, familj och hälsa 

 Trygghet 

 Demokrati, inflytande och social sammanhållning 

 Utbildning och sysselsättning 

 Fysisk miljö och bostadsmiljö 

En del av de medel som finns för att utveckla arbetet inom social hållbarhet 

är folkhälsomedel. Dessa medel styrs av ett avtal mellan östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun där kommunen och regionen 

lägger lika mycket medel vardera in i en pott som är på totalt 984 000 kr. Det 

är en årligt framtagen verksamhetsplan som styr inriktningen för vilka 

folkhälsofrågor som drivs och inom vilka områden medel fördelas. 

Fördelning av medlen beslutas av ett samråd mellan kommunen och 

regionen som består av utskottets presidium samt två representanter från 

östra hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Föreslaget uppdrag är tänkt att vara ett underlag för detta samråd inför 

verksamhetsplan och fördelning av folkhälsomedel 2021 och framåt.    
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Under år 2020 har medel fördelats till en rad insatser inom de nuvarande 

målområdena i folkhälsoplanen. Den totala budgeten är 984 000 kr. Utöver 

de processer som medel fördelas till pågår arbete inom bland annat trygghet, 

föräldraskapsstöd och ett socialt hållbart Dotorp. 

2020 har folkhälsomedel fördelats till följande insatser:  

Målområdet goda livsvillkor   

- Familjelördag 260 000 kr – ett kultur- och fritidsarrangemang som är 

öppet för alla. Arrangemanget är gratis för att alla ska kunna vara 

med och det har lockat över 1000 deltagare vid flera tillfällen. Med 

Familjelördag vill man nå de kommuninvånare som man inte redan 

når och skapa fler inkluderande mötesplatser på flera ställen i 

kommunen.  

- Psykiatriveckan 50 000 kr – en vecka med föreläsningar på olika 

teman kopplat till psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Syftet med 

veckan är att öka kunskapen om psykisk ohälsa och att tillsammans 

bryta tabun. Några teman under tidigare års föreläsningar har varit 

brukarinflytande, självmord, ätstörning och ångestpodden. 

- Överenskommelseprocess 100 000 kr Överenskommelsen är en 

nationell modell för att bygga långsiktig samverkan med 

civilsamhället i sin helhet. Processen innefattar dialoger för att möta 

civilsamhällets utmaningar i relation till kommunen. 

- Kulturidé 20 000 kr (samt medel som finns sedan tidigare). Ett arbete 

som samordnas av folkhälsostrategen och syftar till att främja 

inkludering, integration och möten genom bidrag till aktiviteter och 

idéer i civilsamhället. Några insatser som stöttats är hantverksträffar, 

bowling på gymnasiet och digitalt kunskapsstöd. Utöver att fördela 

bidrag till verksamheter som ansökt väljer också styrgruppen med 

samrådet för lokalt folkhälsoarbetes godkännande att fördela medel 

till några kommunala processer som kan bidra till inkludering;   

- En samordnad volontärsverksamhet. Syftet med en samordnad 

volontärsverksamhet är att underlätta kontakten mellan medborgaren, 

det civila och det offentliga samt att involvera medborgare i att skapa 

det goda livet i Falköping. En samordnad volontärverksamhet ska 

samla de existerande kommunala volontärsverksamheterna såsom 

språkvän och frivillig medhjälpare inom äldreomsorgen samt 

samverka med det civila samhället för att kunna erbjuda volontärer 

uppdrag därifrån och för att stötta deras arbete. Uppdragen kan vara 

av återkommande karaktär ex. läxhjälp eller innebära enstaka insatser 

vid idrottsarrangemang.  

- Kulturcrew – en grupp unga som vill testa att jobba med kultur och 

skapa evenemang i skolan och på fritiden utifrån vad unga 

efterfrågar. Det kan vara en konsert, en teaterföreställning eller en 
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musiktävling. I pipeline för Kulturcrew är en konsert med en lite 

större artist samt HBTQ-cafe utomhus under sommaren. 

Målområdet hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor; 

- Ungdomsstyrkan (tidigare Backdraft) 40 000 kr kommunens 

ungdomsbrandkår, i samarbete med Räddningstjänsten, 

socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  

- Vandringsleder Ålleberg 100 000 kr Områdesutveckling och 

upprustning av vandringsleder på Ålleberg. Skyltning av sex 

kilometer vandringsled samt en ny informationstavla över området.  

- Föreningar -främjande av fysisk aktivitet 100 000 kr. Stimulansbidrag 

till civilsamhället för att främja landsbygdsutveckling och fysisk 

aktivitet och rörelse. Syftet med stimulansbidraget är också att bidra 

till mötesplatser och demokratiutveckling genom att ta vara på 

föreningars egna initiativ. Dessa medel finns hos Kultur- och 

fritidsförvaltningen och fördelas därifrån till föreningar. 

- UM:s uppsökande verksamhet 10 000 kr Ungdomsmottagningens 

förebyggande arbete i grundskola och gymnasium. 

- Brottsförebyggande arbete 30 000 kr För det arbete kommunens 

brottsförebyggande samordnare genomför.  

Målområdet ANDT-S 

- Drogförebyggande arbete 150 000 kr För det arbete kommunens 

drogförebyggande samordnare genomför.  

Målområdet Övrigt 

- Folkhälsopris 12 000 kr 

- Fika, resor och möten 5000 kr 

Insatser som brukar vara återkommande och som fått tidigare år 

- Trygg- och säker förening (ca 40 000 /år) Samarbete med SISU1 och 

kultur och fritid, gällande för certifiering av Säkra och trygga 

föreningar. Idrottsföreningarna tar fram en egen krisplan samt går 

igenom utbildning i bland annat ledarskap, trafiksäkerhet och droger.  

- Nattvandrarna 10 000 kr/år Syftet med nattvandring är att det ska 

finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland 

unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter.  

                                                 
1 SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland är idrottens studie- och utbildningsorganisation. 

Organisationen hjälper idrottsföreningar och specialdistriktsförbund i Västra Götaland att 

utvecklas genom att bland annat erbjuda utbildning som på olika sätt förbättrar 

verksamheten. 
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- Lussenatta 10 000 kr/ årett arrangemang i syfte att minska 

konsumtionen av alkohol- och droger under Lucia genom att erbjuda 

ungdomar ett drogfritt alternativ. 

 

Förvaltningens bedömning 

Vissa av insatserna har finansierats av folkhälsomedel i flera år, varför det är 

relevant att ställa sig frågan om dessa snarare ska införlivas i ordinarie 

verksamhet och budgetram. Utifrån en inventering av beviljade insatser är 

det också relevant att undersöka om det finns möjliga insatser kopplat till 

utskottets fokusområden för social hållbarhet som vi idag inte gör men skulle 

kunna starta upp med hjälp av folkhälsomedel. Likaså bör vi titta på om det 

finns insatser som idag görs som skulle kunna växlas upp med hjälp av 

folkhälsomedel. Syftet är att stärka kommunens arbete med social hållbarhet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet § 15/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-27 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsgruppen (KLG) 

Pia Alhäll, kommundirektör            
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§ 124 Dnr 2019/00414 026 

Fortsatt utvecklingsarbete med anledning av 
arbetsmiljöutredningen som genomförts med 
utgångspunkt från riktlinjen om kränkande 
särbehandling 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram 

förslag på en ny ärendeberedningsprocess. Uppdraget ska återrapporteras 

till kommunstyrelsen under hösten 2020.           

Bakgrund 

Under våren 2019 genomförde Avonova på kommunens uppdrag en 

arbetsmiljöutredning. Med anledning av denna beslutade kommunstyrelsen i 

oktober 2019 om att inleda ett utvecklingsarbete för kommunstyrelsen kring 

en tillitsbaserad styrning med fokus på ledarskap, rollfördelning samt kultur 

och värderingar. 

Den 23 oktober 2019 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att anlita 

Public Partner som konsulter i det utvecklingsarbetet. Under perioden hösten 

2019 till våren 2020 har Public Partner genomfört enskilda samtal med 

ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, haft dialogarbete tillsammans 

med både KSAU och kommunstyrelsen samt haft enskilda samtal med 

tjänstepersoner från bland annat kommunledningsförvaltningen. Syftet med 

arbetet har varit att kunna skapa en gemensam bild och tidslinje över de 

händelser som varit och hur dessa har påverkat arbetet inom 

kommunstyrelsen och dess förvaltning, för att därefter kunna blicka framåt i 

ett utvecklingsarbete. 

I de samtal som förts, med både politiker och tjänstepersoner, framkommer 

ett behov av ett utvecklingsarbete kring kultur och struktur. Ytterst handlar 

det om att utveckla en gemensam kultur som bygger på en ömsesidig respekt 

i relationerna och en förståelse för varandras roller och uppdrag. I arbetet 

med strukturen framkommer det olika delar som alla visar på behovet av en 

tydligare och sammanhållen ärendeberedningsprocess.  

Ärendeberedningsprocess  

En fungerande ärendeberedningsprocess är avgörande för att kloka beslut 

ska kunna fattas av de förtroendevalda i de olika nämnderna och fullmäktige.  

I utvecklingsarbetet framkommer det ett behov av en tydligare och 

sammanhållen ärendeberedningsprocess, som möjliggör för politikerna att få 

beslutsunderlag av god och jämn kvalitet och tillvaratar den kompetens som 

tjänstepersonerna besitter.  
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Den nya ärendeberedningsprocessen ska bland annat säkerställa att både 

politiker och tjänstepersoners perspektiv/behov ryms i processen, att den 

bygger på saklighet och opartiskhet i alla delar, att det finns en tydlig 

fördelning mellan beredning och beslut, att kommundirektören ges en 

tydligare roll och mandat samt det finns en ordning för hur uppdrag till 

förvaltningen uppstår och hanteras.  

Därför ger kommunstyrelsen ett uppdrag till kommundirektören om att ta 

fram förslag på en ny ärendeberedningsprocess. För att säkerställa en god 

förankring ska kommunstyrelsens presidie utgöra politisk referensgrupp i det 

arbetet.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 

            



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43 (45) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 125 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 Arkivmyndigheten i Falköpings kommun - tillsyn av socialförvaltningen 

 

2 Protokoll från kommunalförbundet Avfallshantering i Östra Skaraborg 2020-
05-18 

3 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund förbundsdirektionen den 8 maj 
2020 

4 Fördjupad logianalys av HUI Research, KS 2019/564 

5 Protokoll från kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 2020-06-03 
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§ 126 Dnr 2020/00001  

Anmälda delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Delegationsbeslut 

Ordförandebeslut (§ 3) 

Diarienr Beslut Delegat  

2020/199 Remittering av motion om undantag EBO 
(Digitalt undertecknade) 

Kommunstyrelsens 
ordförande  

2020/151 Remittering av motion om bidrag Ibn Rushd 
(Digitalt undertecknade) 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

2020/208 Yttrande över komplettering till 
överklagande om kommunfullmäktiges 
beslut om ytterligare anslag till 
ombyggnation av Ranliden 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

 

Allmänna ärenden (§ 6) 

Diarienr Beslut Delegat  

 2020/224  Adressättning för fastigheten Borgunda 
31:15 

 1:e mätningsingenjör 

2020/240 Adressättning för fastigheten Maskinisten 1 1:e mätningsingenjör 

2020/241 Adressättning för fastigheten Maskinisten 2 1:e mätningsingenjör 

 

Personalärenden – kommunövergripande (§ 7) 

Beslut Delegat  

Anställningar maj KLF 

Ekonomiassistent, visstidsanställning 

Turistinformatör, visstidsanställning 

Systemutvecklare 

Förvaltningschef, visstid till 2020-06-22 

 

Ekonomichef 

Turistchef 

IT-chef 

Tf. kommundirektör 
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Fastighetsärenden (§ 10) 

Diarienr Beslut Delegat  

 2020/211 Beslut om lägenhetsarrende Alvared 21:1 
och del av Alvared 4:164 

 Mark- och 
exploateringsingenjör 

2020/167 Förfrågan om information/yrkande från 
rättighetshavare. Ledningsrätt för 
kraftledning mellan Falköping och Tidaholm. 

Mark- och 
exploateringsingenjör 

2020/196 Rättelse av fastighetsbeteckning gällande 
benefik nyttjanderätt på del av fastigheten 
1:39, inte 1:36. 

Mark- och 
exploateringsingenjör 

2020/219 Markupplåtelseavtal del av Yllestads 
Prästbol 3:2 till förmån för Fiber Falbygden 
ek. för. 

Mark- och 
exploateringsingenjör 

2019/525 Försäljning av småhustomt Ängen 3 Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

      

  

 

            


