Signerat dokument
Justering av kommunstyrelsens protokoll 2022-01-19
Signerad
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll - Kommunstyrelsen 2022-01-19.pdf
Storlek: 636284 byte
Hashvärde SHA256:
848baf6d2ecc47f7ed8f8b9c87dda0785545b975ac29382efd37f1713e8266cc

 AJ, IB — Powered by TellusTalk: ID 1394961590

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:
ADAM JOHANSSON
Signerat med BankID 2022-01-27 12:53 Ref: 4c52246e-1997-42f4-8b76-b408f69f9501

INGVOR BERGMAN
Signerat med BankID 2022-01-27 14:20 Ref: 5718bb68-b0ce-4cdb-ba14-df332da66a0c

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (43)

Sammanträdesdatum

2022-01-19

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Falköpingssalen, Stadshuset och digitalt via Teams, klockan 13:00–15:31,
ajournering klockan 14:29–14:45, § 3

 AJ, IB — Powered by TellusTalk: ID 1394961590

Ordförande och 1:e vice ordförande deltar fysiskt i sammanträdeslokalen, övriga
deltar digitalt via Teams.
Beslutande

Adam Johansson (M), Ordförande
Karola Svensson (C), 1:e vice
ordförande
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande
Fredy Neüman (S)
Dan Hovskär (KD)
Jonas Larsson (SD)

Johanna Svensson (S)
Pema Malmgren (M)
Annika Carp (L)
Marita Ljus (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Erik Kyrkander (V)
Eva Dahlgren (C), tjänstg. ers.

Ersättare

Caroline Lundberg (M)
Arild Svensgam (SD)
Roger Lundberg (S)

Heléne Svensson (S)
Sture Olsson (M)
Corry Thuresson (S)

Övriga närvarande

Pia Alhäll, kommundirektör
Linda Karelid, kanslichef
Sara Cronholm, kommunjurist
Sebastian Helin, kommunsekreterare
Amelie Sandström, bitr. stadsbyggnadschef, §§ 1-2
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation, § 3
Susanne Beijbom, ekonom, § 3
Magnus Fleischer, ekonomichef, § 4
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef, § 4
Maria Axelsson, HR-chef, § 5
Malin Ljus, HR-konsult, § 5

Justerare

Ingvor Bergman (S)

Underskrifter

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer

Sekreterare

Sebastian Helin

Ordförande

Adam Johansson

Justerare

Ingvor Bergman

Paragrafer

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-01-19

Justeringsdatum

2022-01-27

Anslaget är uppsatt

2022-01-28–2022-02-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

Digitalt genom anslag
Sebastian Helin
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Kommunstyrelsen

Ärendelista
§1

Dnr 2021/00227

Slutrapportering av uppdrag om fortsatta utredningar om
placering av den nya högstadieskolan Platåskolan ...................... 4
§2

Dnr 2021/00497

Avsägning av ersättningsanspråk vid införande av
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud kopplat till
detaljplanearbetet för Körsbäret 1 (Lilla Fredriksberg) ................. 6
§3

Dnr 2021/00491
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Kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2022-2024 och
budget för år 2022 ............................................................................ 8
§4

Dnr 2021/00278

Ändring av policy för verksamhets- och ekonomistyrning ......... 10
§5

Dnr 2021/00341

Uppföljning av personalförmåner och förlängning av prövotiden
för friskvårdstimme........................................................................ 12
§6

Dnr 2021/00502

Ändring av delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen ..... 14
§7

Dnr 2021/00110

Ändring av fördelning av ersättningen för etableringsinsatser
och introduktion för nyanlända personer (schablonersättning) . 16
§8

Dnr 2021/00452

Avtal med stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum om
verksamhetsstöd för år 2022......................................................... 18
§9

Dnr 2021/00274

Ansökan från Segelflygets Veteransällskap om
kommunstrategiskt bidrag för år 2022 ......................................... 20
§ 10

Dnr 2021/00457

Ansökan från Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförening om
kommunstrategiskt bidrag för år 2022 ......................................... 22
§ 11

Dnr 2021/00160

Ansökan från Åsle-Mularp-Tiarps Hembygdsförening om
kommunstrategiskt bidrag för projektet "100 år för Åsle Tå" ..... 24
§ 12

Dnr 2021/00470

Ansökan från föreningen Alphems Arboretum om
kommunstrategiskt bidrag för år 2022 ......................................... 26
§ 13

Dnr 2021/00451

Ansökan från kultur- och fritidsnämnden om medel ur
kommunstyrelsens bidragsform "Större investeringar" ............. 28
§ 14

Dnr 2021/00494

Samarbetsavtal mellan Skara, Skövde och Falköpings
kommuner om besöksnäringsutveckling inom Visit
Hornborgasjön under åren 2022-2026 .......................................... 30
§ 15

Dnr 2021/00395

Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per den 31 juli
2021................................................................................................. 32
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Delårsrapport för kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborg per den 30 juni 2021 .................................................... 33
§ 17

Dnr 2021/00410
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Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan östra
Skaraborg per den 31 augusti 2021 .............................................. 36
§ 20

Dnr 2021/00488

Delårsrapport för samordningsförbundet Skaraborg per den 31
augusti 2021 ................................................................................... 37
§ 21

Dnr 2022/00001

Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2022 ........................ 38
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Dnr 2021/00227

Slutrapportering av uppdrag om fortsatta utredningar
om placering av den nya högstadieskolan Platåskolan
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2021, § 86, att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda alternativa placeringar
för Platåskolan inom Falköpings tätort. Uppdraget gavs mot bakgrund av att
detaljplanen för den nya högstadieskolans antagandebeslut upphävdes av
mark- och miljööverdomstolen. Utredningen görs som ett parallellt uppdrag
till den pågående detaljplaneprocessen för Platåskolan vid det före detta
kalkbrottet.
Lokaliseringsutredningen har genomförts stegvis med två urvalsprocesser för
att slutligen komma fram till den mest optimala platsen för en ny
högstadieskola i Falköpings tätort utifrån vissa parametrar. Arbetet med
lokaliseringsutredningen har delredovisats till kommunstyrelsen efter att det
första urvalet genomförts. Delredovisningen genomfördes på
kommunstyrelsen den 15 september 2021. Det slutliga resultatet av
utredningen har sedan dess sammanställas i denna rapport.
Det första urvalet genomfördes genom en GIS-analys där parametrar som
fastighetstaxering, storlek på yta och närhet till stadskärnan och resecentrum
var avgörande faktorer. GIS-analysen resulterade i 51 möjliga placeringar.
Dessa 51 områden har förvaltningsövergripande studerats översiktligt där
aspekter som till exempel naturvärden, kulturvärden, närhet till gymnasiet,
teknisk försörjning, markförhållanden, stadsutveckling och närmiljö ingått.
Av dessa 51 områden föreslogs sju områden bedömas vidare i
lokaliseringsutredningen och urvalsomgång två.
Vid den andra urvalsomgången har de återstående sju områdena studerats
mer i detalj av den förvaltningsövergripande arbetsgruppen. För de olika
aktuella områdena har även grova och schablonbaserade
kostnadsuppskattningar genomförts och jämförts med kostnaden att uppföra
skolan på den ursprungliga platsen vid det före detta kalkbrottet.
Efter genomgången av de sju mest lämpliga områdena har det framkommit
att samtliga områden innebär fördyrande omkostnader, att ytterligare
utredningar och fördjupningar behöver genomföras liksom andra åtgärder
men i lite olika utsträckning. Sammantaget sett till bland annat omkostnader,
utbredning/form på yta, befintliga markförhållanden, möjlighet till
trafikförsörjning, närhet till idrottsområde och möjlighet till ett begränsat
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planförfarande gör att område 7 anses som det mest lämpade alternativet för
en ny högstadieskola i det fall placeringen vid det före detta kalkbrottet
(område 20) inte skulle vara möjlig.
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Bilagor
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 146/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-12
Rapport inklusive bilaga 1 och 2, 2021-11-16
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Dnr 2021/00497
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Avsägning av ersättningsanspråk vid införande av
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud kopplat
till detaljplanearbetet för Körsbäret 1 (Lilla
Fredriksberg)
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen i rollen som fastighetsägare avsäger sig rätten till att
göra anspråk på ersättning på grund av skyddsbestämmelser och
rivningsförbud i detaljplan för Körsbäret 1 (Lilla Fredriksberg).
Bakgrund
Byggnadsnämnden gav den 22 april 2020, § 43, stadsbyggnadsavdelningen i
uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för Körsbäret 1 (Lilla
Fredriksberg).
I förslag till ny detaljplan för Körsbäret 1 (Lilla Fredriksberg) införs det
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud med anledning av att befintlig
byggnads kulturhistoriska värden ska bevaras. Byggnaden uppfördes 1854
som en bostad tillhörande en större gård. Byggnaden är ett uttryck för
stadsnära jordbruksverksamhet och utgör uttryck för riksintresset för
kulturmiljövården.
I och med att varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud införs i
detaljplanen ska kommunen enligt plan- och bygglagen 5 kap. 26§ förelägga
den som kan komma att drabbas av skada på grund av rivningsförbud eller
varsamhetsbestämmelser att inom en viss tid anmäla sitt anspråk på
ersättning eller inlösen. Tidsfristen för detta ska vara minst två månader och
detaljplanen får inte antas förrän tidsfristen har gått ut eller att berörd
fastighetsägare har avsagt sig rätten till att göra anspråk på ersättning. Med
skada minas här om rivningsförbudet medför att det förlorade värdet på
berörd fastighet är betydande i förhållande till fastighetens ursprungliga
värde eller om en varsamhetsbestämmelse medför att pågående
markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten.
Då fastigheten Körsbäret 1 ägs av Falköpings kommun behöver således
Falköpings kommun avsäga sig rätten till anspråk på ersättning på grund av
skyddsbestämmelser och rivningsförbud för att eventuellt antagandebeslut av
detaljplanen inte ska kunna överprövas på grund av formfel i planprocessen.
Förvaltningens bedömning
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer det som nödvändigt att Falköpings
kommun i rollen som fastighetsägare avsäger sig rätten till att göra
ersättningsanspråk enligt plan- och bygglagen 5 kap. 26§. Detta för att
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detaljplaneprocessen ska följa aktuella lagkrav samt för att undvika ett
scenario där ett eventuellt antagandebeslut av detaljplanen kan överprövas på
grund av formfel i planprocessen.
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Finansiering
Angivet förslag till beslut är inte förenade med några kostnader eller utgifter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 147/2021
Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-11-16
Blankett Ersättningsanspråk på grund av skyddsbestämmelser och
rivningsförbud. 2021-11-16
Planbeskrivning Körsbäret 1 – Samrådsversion, 2021-05-21
Plankarta Körsbäret 1 – Samrådsversion, 2021-05-21

Paragrafen skickas till
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig
Amelie Sandström, biträdande stadsbyggnadschef
Josef Ydeskog, planarkitekt
Erik Engström, planarkitekt
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Dnr 2021/00491

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 20222024 och budget för år 2022
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren
2022–2024 och budget för år 2022.
2 Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Ingvor Bergmans (S)
tilläggsyrkande, att under rubriken "Fleråriga driftprojekt" under stycket
"Klimatklivet" lägga till följande.
”Ta fram en beredskapsplan enligt MSB:s rekommendationer. I ett förändrat
klimat blir skyfallen vanligare och intensivare. En skyfallskartering ger en
indikation på var samhället är sårbart för dessa händelser. Översvämningar
har stor påverkan på viktiga funktioner i samhället och innebär stora
kostnader för kommuner. Därför är det viktigt att detta arbete prioriteras.”
Ajournering
Sammanträdet ajournerades under handläggning av ärendet mellan klockan
14:29–14:45.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2022–2024 utgår från
”Flerårsplan för åren 2022–2024” som är kommunfullmäktiges beslut på hur
drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de
kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven
i kommunallagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och
ekonomistyrning. Flerårsplanen för åren 2022–2024 uppfyller Falköpings
kommuns definition av god ekonomisk hushållning då finansiella mål är
uppnådda under flerårsplanens period.
Kommunstyrelsens nettobudgetram för år 2022 är 105,1 miljoner kronor.
Mark- och exploaterings nettobudgetram är totalt 56,9 miljoner kronor och
kommunstyrelsens investeringsbudget är totalt 5 miljoner kronor.
Det är kommunledningsförvaltningen bedömning att kommunstyrelsens
verksamhetsplan ska fastställas för åren 2022–2024 och budget för år 2022.
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på
kommunledningsförvaltningen.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 142/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-17
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022–2024
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren
2022–2024 och budget för år 2022.
Yrkanden
Ingvor Bergman (S) yrkar på följande tillägg under rubriken "Fleråriga
driftprojekt" under stycket "Klimatklivet", lägga till följande.
"Ta fram en beredskapsplan enligt MSB:s rekommendationer. I ett förändrat
klimat blir skyfallen vanligare och intensivare. En skyfallskartering ger en
indikation på var samhället är sårbart för dessa händelser. Översvämningar
har stor påverkan på viktiga funktioner i samhället och innebär stora
kostnader för kommuner. Därför är det viktigt att detta arbete prioriteras.”
Beslutsgång
Ordförande ställer propositions på arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer sedan proposition på Ingvor Bergman (S) tilläggsyrkande
respektive avslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla
tilläggsyrkandet.

Paragrafen skickas till
Pia Alhäll, kommundirektör
Per Larsson, kommunstrateg
Edvin Ekholm, avdelningschef utveckling och processledning
Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef
Susanne Beijbom, ekonom
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2021/00278

Ändring av policy för verksamhets- och
ekonomistyrning

 AJ, IB — Powered by TellusTalk: ID 1394961590

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändring
av policy för verksamhets- och ekonomistyrning.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändringen
gäller från och med den 15 mars 2022 och ersätter nuvarande policy för
verksamhets- och ekonomistyrning, som antogs av kommunfullmäktige
den 26 februari 2018, § 46.
Sammanfattning
Under år 2020 påbörjades arbetet med att ta fram en ny policy för
verksamhets- och ekonomistyrning för att säkerställa en tydlig, effektiv och
ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och struktur
för beslut, samt genom att fastställa grundläggande processer inom budget
och uppföljning. Vidare är syftet med policyn att skapa ett enhetligt
arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll gällande
kommunens verksamheter och ekonomi.
Förslaget har varit ute på remiss hos nämnderna över sommaren år 2021 och
omarbetats utifrån inkomna remissvar.
Policyn för verksamhets- och ekonomistyrning ligger nu i linje med rådande
lag och rekommendationer inom området, och beskriver även den budgetoch uppföljningsprocess som kommunen arbetat fram under de två senaste
åren. Utifrån policyn kommer kommunstyrelsen besluta om riktlinjer som
ger en mer detaljerad bild av budget- och uppföljningsprocessen i
kommunen.
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-16
Förslag till ny policy för verksamhets- och ekonomistyrning
Tjänsteutlåtande för informationsärende om remissvar för policy och
riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning, 2021-10-22
Nuvarande policy för verksamhets- och ekonomistyrning
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändring
av policy för verksamhets- och ekonomistyrning.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändringen
gäller från och med den 15 februari 2022 och ersätter nuvarande policy
för verksamhets- och ekonomistyrning, som antogs av
kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 46.
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Yrkanden
Adam Johansson (M) yrkar att ändra angivet datum i beslutspunkt två från
den 15 februari 2022 till 15 mars 2022.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslutspunkt ett
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer sedan proposition på arbetsutskottets förslag till
beslutspunkt två respektive Adam Johanssons (M) ändringsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ändringsyrkandet.

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021/00341

Uppföljning av personalförmåner och förlängning av
prövotiden för friskvårdstimme
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att förlänga prövotiden av personalförmånen
friskvårdstimme till och med den 31 december 2022.
2 Kommunstyrelsen beslutar att en uppföljning ska ske av personalförmånerna friskvårdstimme och friskvårdsbidrag senast på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i augusti 2022, för ställningstagande kring en eventuell höjning av beloppet gällande friskvårdsbidrag,
inför budget 2023.
Bakgrund
Den 13 januari 2021, § 3, beslutade kommunstyrelsen om personalförmåner i
Falköpings kommun. Bland annat togs beslut om att övergå från ett
träningsbidrag till ett friskvårdsbidrag. Kommunstyrelsen beslutade att
uppföljning av nyttjandet av friskvårdsbidrag skulle göras på
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde senast augusti 2021.
Kommunstyrelsen beslutade även om att förmånen friskvårdstimme skulle
återupptas under en prövoperiod under ett år med uppföljning som följer av
friskvårdsbidraget.
Utifrån uppdragen redovisades en uppföljning på kommunstyrelsens
arbetsutskott den 1 september 2021, § 91, av nyttjande av förmånerna inom
friskvård utifrån typ av förmån, uttag av förmån med koppling till kostnad
och tid samt utifrån kön. Uppföljningen innefattade även personalens
upplevelser kring förmånerna, det vill säga hur de har tagits emot i
verksamheterna.
Mottagandet har varit övervägande positivt trots att inte alla kan nyttja
friskvårdstimmen. Dock finns friskvårdsbidraget som alternativ och
möjlighet till någon form av friskvård upplevs som en av de sakerna som gör
Falköpings kommun till en bra arbetsgivare.
Ytterligare uppföljning redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 8
december 2021 på samma sätt som i augusti. Uppföljningen visar samma
resultat som vid tidigare, det vill säga att det är fler kvinnor än män som
nyttjar förmånerna samt att fler väljer att ta ut friskvårdsbidrag istället för
friskvårdstid.
Att fysisk aktivitet är bra och viktigt för vårt allmänna välmående är det nog
ingen som nekar till. Det är snarare en självklarhet i dagens samhälle att
uppmuntra till en livsstil med fysisk aktivitet. Vår livsstil har förändrats
under pandemin, och inte bara till det bättre. Arbetsgivaren har ett ansvar för
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

12 (43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-19

att möjliggöra en god hälsa för medarbetarna. Genom att erbjuda
friskvårdsförmåner uppmuntras medarbetarna att ha en aktiv livsstil, oavsett
deras individuella ekonomiska förutsättningar.

 AJ, IB — Powered by TellusTalk: ID 1394961590

Förvaltningens bedömning
Medarbetarna är kommunens främsta tillgång varför det är viktigt är
medarbetarna kan utvecklas, känna arbetsglädje och hitta en balans mellan
fritid och yrkesliv. Personalförmånerna har därför stor betydelse för
möjligheten att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.
Förmåner ger inte bara nöjdare och mer engagerade medarbetare utan de kan
också återspegla och förstärka arbetsgivarvarumärket. För att stärka
attraktiviteten ytterligare, och hamna mer i paritet med övriga kommuner
och regioner samt hamna mer i relation med uttag av friskvårdstimmen,
föreslås en översyn kring beloppet på 1 200 kronor per år.
Friskvårdstiden har upplevts positivt bland de som kan nyttja just denna
förmån. Arbetsgivaren behöver möta medarbetares olika behov beroende på
exempelvis ålder och livssituation. Därför föreslås en förlängning av
friskvårdstimmen som ett hälsofrämjande initiativ även för år 2022.
Förmåner ger inte bara nöjdare och mer engagerade medarbetare utan de kan
också återspegla och förstärka arbetsgivarvarumärket.
Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen
att kommunstyrelsen beslutar att förlänga prövotiden av personalförmånen
friskvårdstimme till och med den 31 december 2022. Förvaltningen föreslår
också att en uppföljning ska ske av personalförmånerna friskvårdstimme och
friskvårdsbidrag senast på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i
augusti 2022, för ställningstagande kring en eventuell höjning av beloppet
gällande friskvårdsbidrag, inför budget för år 2023.
Finansiering
Kommunstyrelsen avsätter idag 1,4 miljoner kronor av kommunstyrelsens
reservmedel för år 2021 för att finansiera träningsbidrag för medarbetare i
Falköpings kommun.
Inför budget 2023 ska en uppföljning i kommunstyrelsens arbetsutskott ske
senast augusti 2022 om hur nyttjandegraden varit på friskvårdsbidraget och
på friskvårdstimmen för att i kunna ta ställning till en eventuell höjning av
friskvårdsbidragets belopp per år och medarbetare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 145/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-16
Kommunstyrelsen § 3/2021
Paragrafen skickas till
Pia Alhäll, kommundirektör, Maria Axelsson, HR-chef, Ekonomiavdelningen
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Dnr 2021/00502

Ändring av delegationsbestämmelser för
kommunstyrelsen

 AJ, IB — Powered by TellusTalk: ID 1394961590

Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av kommunstyrelsens
delegationsbestämmelser.
2 Kommunstyrelsen beslutar att ändringen gäller från och med den 1
februari 2022 och ersätter delegationsbestämmelserna antagna av
kommunstyrelsen den 10 februari 2021, § 17.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2021 sett över
kommunstyrelsens delegationsbestämmelser, vilket sker löpande cirka två
gånger per år. Ambitionen är att dokumentet ska avspegla verkliga behov
hos nämnden och organisationen och är således ett dokument som
uppdateras kontinuerligt.
Ett nytt förslag till delegationsbestämmelser har tagits fram och, förutom en
del språkliga ändringar och korrigeringar som inte medför någon ändring i
sak, föreslås i huvudsak följande större förändringar.


En anpassning av delegationsnivåer har gjorts generellt utifrån den
nya organisationsförändringen. Bland annat har titlar bytts ut och
biträdande förvaltningschef har lagts till som delegat. En rekrytering
är planerad att göras under våren till denna tjänst.



En förändring av anmälan av delegationsförbud görs i 2 § och som
innebär att om ett beslut genererar en handling så kan handlingen
användas vid anmälan av delegationsbeslutet och det behöver inte
upprättas något särskilt beslut enligt mall. Detta under förutsättning
att det går att utläsa av handlingen enligt vilken bestämmelse i
delegationsbestämmelserna som beslutet har fattats. Rutiner för detta
ska tas fram.



En ny punkt, § 6.21, läggs till om att ingå samarbetsavtal kring
vandringsleder.

Det föreslås ett nytt avsnitt, § 7, om ärenden enligt förvaltningslagen. Detta
har tagits fram för att vara gemensamt för samtliga nämnder.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslag
till ändring av delegationsbestämmelserna och att ändringen börjar gälla från
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och med den 1 februari 2022 och ersätter delegationsbestämmelserna
antagna av kommunstyrelsen den 10 februari 2021, § 17.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 148/2021
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-11-22
Kommunledningsförvaltningens förslag till delegationsbestämmelser, 202111-22

Paragrafen skickas till
Pia Alhäll, kommundirektör
Delegaterna
Anna-Karin Linder, administratör
Sara Cronholm, kommunjurist
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Dnr 2021/00110
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Ändring av fördelning av ersättningen för
etableringsinsatser och introduktion för nyanlända
personer (schablonersättning)
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att ändra kommunstyrelsens beslut från den
2 mars 2016, § 66, om fördelning av schablonersättning, så att de fasta
beloppen till kommunstyrelsen (750 000 kronor) och kultur- och fritidsnämnden (150 000 kronor) tas bort från och med den 1 januari 2022.
2 Kommunstyrelsen beslutar att avsättningen till den gemensamma sökbara
potten (10 procent) tas bort från och med den 1 januari år 2022.
3 Kommunstyrelsen beslutar att hela schablonersättningen, ersättningen för
etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer fördelas
mellan kompetens- och arbetslivsnämnden och barn- och utbildningsnämnden efter ålder i enlighet med nu gällande beslut. Detta innebär att
barn- och utbildningsnämnden erhåller ersättningen för personer till och
med deras 18:e år. Kompetens- och arbetslivsnämnden erhåller
ersättningen från deras 19:e år.
4 Kommunstyrelsen beslutar att ersättningen för initiala kostnader för
ekonomiskt bistånd går till kompetens- och arbetslivsnämnden.
5 Kommunstyrelsen beslutar att det belopp som är i potten per den 1 januari
år 2022 fördelas proportionellt mellan kompetens- och arbetslivsnämnden och barn- och utbildningsnämnden utifrån summan av deras
erhållna ersättning år 2021. Dessa medel kan användas av nämnderna
under år 2022.
Sammanfattning
Statlig ersättning från Migrationsverket, så kallad schablonersättning, har
succesivt minskat med antalet nyanlända. Kommunstyrelsens beslut från den
2 mars 2016, § 66, om fördelning av schablonersättning innehåller en
fördelning med fasta ersättningar till kommunstyrelsen och kultur- och
fritidsnämnden som inte är rimliga utifrån den minskade ersättningen.
Förslaget är därför att de fasta ersättningarna upphör liksom avsättning till
”sökbar pott”. Förslaget innebär att fördelning från och med den 1 januari
2022 görs enligt tidigare fördelningsgrund enligt demografi mellan barn- och
utbildningsnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden. Förslaget
innebär att den innevarande sökbar pott fördelas enligt samma fördelning
mellan barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och
arbetslivsnämnden och kan användas under år 2022.
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Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på
kommunledningsförvaltningen.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet § 37/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-01

Paragrafen skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2021/00452

Avtal med stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum om
verksamhetsstöd för år 2022

 AJ, IB — Powered by TellusTalk: ID 1394961590

Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om verksamhetsstöd med
stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum, vilket innebär en utbetalning av
verksamhetsstöd om 80 000 kronor år 2022.
2 Finansiering sker ur kommunstyrelsens budget för bidragsgivning för år
2022.
Bakgrund
Ållebergs segelflygsmuseum drivs av stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum. Stiftelsen som utgör grunden för museets verksamhet är skapad av
Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK), verksamma på Ålleberg och
namnges numera med Svenska Segelflygförbundet. Den andra parten är
Falköpings kommun.
Stiftelsen kan inte driva segelflygmuseet utan medel från Falköpings
kommun, då stiftelsens egna intäkter inte är tillräckliga. Stiftelsen har
tidigare år erhållit kommunstrategiskt bidrag från Falköpings kommun. På
grund av att stiftelsen inte passar in i strukturen för kommunstyrelsens
riktlinjer för föreningsbidrag har kommunstyrelsen sedan år 2018 godkänt
utbetalning av verksamhetsstöd och ett avtal mellan parterna har skrivits
fram för ett år i taget.
Förvaltningens bedömning
Att ge stöd till kulturella aktiviteter av olika slag inom kommunen, så som
museum, tillhör området för en kommuns angelägenheter.
Kommunledningsförvaltningen uppmärksammar dock att stiftelsens stadgar
fastställer att ”stiftelsens verksamhet bör i ett fortvarighetstillstånd vara
självbärande och utan vinstintresse”. Kommunledningsförvaltningen anser
att stiftelsens styrelse ska undersöka huruvida denna bestämmelse begränsar
stiftelsens möjlighet att ta emot bidrag eller erhålla verksamhetsstöd.
Stiftelsens totala kostnader uppgår till cirka 150 000 kronor.
Verksamhetsstödet från Falköpings kommun är 54 procent av intäkterna.
Svenska Segelflygförbundet står för 20 procent av intäkterna. Övriga 26
procent av intäkterna är entréavgifter.
Avtalstiden föreslås vara ett år, och under avtalstiden utreder
kommunledningsförvaltningen det framtida samarbetet.
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Finansiering
Finansiering sker ur kommunstyrelsens budget för bidragsgivning för år
2022.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 149/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-22
Förslag till avtal

Paragrafen skickas till
Pia Alhäll, kommundirektör
Susanne Beijbom, ekonom
Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Brorsson, ordförande Ållebergs Segelflygmuseum
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Dnr 2021/00274

Ansökan från Segelflygets Veteransällskap om
kommunstrategiskt bidrag för år 2022

 AJ, IB — Powered by TellusTalk: ID 1394961590

Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar Segelflygets Veteransällskaps ansökan om
kommunstrategiskt bidrag för år 2022 med 80 000 kronor.
Bakgrund
Syftet med kommunstrategiska bidraget är att på en strategisk nivå ge bidrag
till sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att
uppfylla Falköpings kommuns mål. I sin ansökan beskriver Segelflygets
Veteransällskap att deras verksamhet stödjer utveckling mot ett socialt
hållbart Falköping och ett attraktivt Falköping genom att skapa attraktiva
gräsytor för rekreation på Ålleberg.
Föreningen ansöker om 80 000 kronor och beskriver att bidraget planeras
användas för inköp av rotorgräsklippare för underhåll av samtliga gräsytor
som används av allmänheten och flygverksamheten på Ålleberg.
I ”Riktlinjer för föreningsbidrag” anges vilka villkor som ska vara uppfyllda
för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om
ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell
återbetalning samt övriga villkor.
För kommunstrategiskt bidrag gäller bland annat följande:


Föreningen ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna.



Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj
varje år.



Redovisning av hur bidraget har använts ska vara inkommen till
kommunstyrelsen senast tre månader efter föreningens årsmöte.

Förvaltningens bedömning
Detta är första gången som Segelflygets Veteransällskap ansöker om
kommunstrategiskt bidrag från kommunstyrelsen. Ansökningen uppfyller de
krav som ställs i riktlinjerna för kommunstrategiskt bidrag. Föreningens
totala kostnader är strax under 200 000 kronor om året, och föreningen anses
stå för rimlig del av kostnaden.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Segelflygets Veteransällskap ska
tilldelas kommunstrategiskt bidrag om 80 000 kronor för år 2022.
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Finansiering
Finansieringen sker ur kommunstyrelsens bidragsgivning,
kommunstrategiska bidrag för år 2022 med 80 000 kronor.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 150/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-15
Följande handlingar från Segelflygets Veteransällskap,


Ansökan



Resultatrapport



Stadgar



Årsmötesprotokoll

Paragrafen skickas till
Bernt Hall, Segelflygets Veteransällskap
Pia Alhäll, kommundirektör
Susanne Beijbom, ekonom
Ekonomiavdelningen
Per Larsson, kommunstrateg
Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen
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Dnr 2021/00457

Ansökan från Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförening om
kommunstrategiskt bidrag för år 2022

 AJ, IB — Powered by TellusTalk: ID 1394961590

Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförenings
ansökan om kommunstrategiskt bidrag för år 2022 med 50 000 kronor.
Bakgrund
Syftet med kommunstrategiska bidraget är att på en strategisk nivå ge bidrag
till sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att
uppfylla Falköpings kommuns mål. I ”Riktlinjer för föreningsbidrag” anges
vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en förening ska vara
bidragsberättigad, information om ansökningsförfarandet, vilka krav som
ställs på redovisning och eventuell återbetalning samt övriga villkor.
För kommunstrategiskt bidrag gäller bland annat följande:


Föreningen ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna.



Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj
varje år.



Redovisning av hur bidraget har använts ska vara inkommen till
kommunstyrelsen senast tre månader efter föreningens årsmöte.

Åsle Tå är ett turistmål i Falköpings kommun och drivs som en ideell
förening.
Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening ansöker om kommunstrategiskt
bidrag om 50 000 kronor för år 2022.
Förvaltningens bedömning
Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening har fått kommunstrategiskt bidrag
från kommunstyrelsen sedan 2017. De uppfyller de krav som ställs i
riktlinjerna för kommunstrategiskt bidrag. Detta inkluderar att föreningen
själv står för en rimlig del av kostnaden, vilket anses uppfyllt då föreningens
totala kostnader överstiger 400 000 kronor. Ansökningen nämner också att
Alphems Arboretum givits kommunstrategiskt bidrag tidigare år för liknande
verksamhet vilket är korrekt.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar Åsle
Mularp Tiarp Hembygdsförening kommunstrategiskt bidrag om 50 000
kronor för år 2022.
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Finansiering
Finansiering sker från kommunstyrelsens bidragsgivning, kommunstrategiskt
bidrag, med 50 000 kronor för år 2022.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 151/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-15
Följande handlingar från Åsle Mularp-Tiarp Hembygdsförening,


Ansökan



Ekonomisk redogörelse



Revisionsberättelse



Verksamhetsberättelse



Årsmötesprotokoll

Paragrafen skickas till
Lars-Åke Klasson, Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförening
Pia Alhäll, kommundirektör
Susanne Beijbom, ekonom
Ekonomiavdelningen
Per Larsson, kommunstrateg
Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen
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Dnr 2021/00160

Ansökan från Åsle-Mularp-Tiarps Hembygdsförening
om kommunstrategiskt bidrag för projektet "100 år för
Åsle Tå"

 AJ, IB — Powered by TellusTalk: ID 1394961590

Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförenings
ansökan om kommunstrategiskt bidrag för år 2022 med 210 000 kronor.
Bakgrund
Syftet med kommunstrategiska bidraget är att på en strategisk nivå ge bidrag
till sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att
uppfylla Falköpings kommuns mål. I sin ansökan beskriver Åsle Mularp
Tiarp hembygdsförening att deras verksamhet stödjer utveckling mot ett
socialt hållbart Falköping och ett näringsliv som utvecklas genom att ett
attraktivt besöksmål.
I ”Riktlinjer för föreningsbidrag” anges vilka villkor som ska vara uppfyllda
för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om
ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell
återbetalning samt övriga villkor.
För kommunstrategiskt bidrag gäller bland annat följande:


Föreningen ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna.



Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj
varje år.



Redovisning av hur bidraget har använts ska vara inkommen till
kommunstyrelsen senast tre månader efter föreningens årsmöte.

Åsle Tå är ett turistmål i Falköpings kommun och drivs som en ideell
förening. Ansökningen rör investeringar och bidrag inför Åsle Tås
hundraårsjubileum, som innefattar bland annat renovering av flera
byggnader. En av anledningarna till att föreningen ansöker om bidraget är att
år 2020 anses vara något av ett förlorat år till följd av pandemin.
Förvaltningens bedömning
Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening har beviljats kommunstrategiskt
bidrag sedan år 2017. Denna ansökan hanteras separat från ansökan från
förningen gällande kommunstrategiskt bidrag för pågående verksamhet då
ansökningen kopplad till hundraårsjubileet anses vara av mer unik karaktär.
Föreningen har i sin ansökan beskrivit de insatser som planeras inför
hundraårsjubileet där den egna insats räknas till 160 00 kronor, vilket också
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ska ses i förhållande till föreningens insats i form av ideella arbetstimmar.
Ansökningen uppfyller de krav som ställs i riktlinjer för kommunstrategiskt
bidrag.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att bevilja
ansökan om kommunstrategiskt bidrag om 210 000 kronor.
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Finansiering
Finansieringen sker ur kommunstyrelsens bidragsgivning,
kommunstrategiska bidrag för år 2022 med 210 000 kronor
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 152/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-15
Följande handlingar från Åsle Mularp-Tiarp Hembygdsförening,


Ansökan



Uppställning av insatser

Paragrafen skickas till
Anders Modig, Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförening
Pia Alhäll, kommundirektör
Susanne Beijbom, ekonom
Ekonomiavdelningen
Per Larsson, kommunstrateg
Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00470

Ansökan från föreningen Alphems Arboretum om
kommunstrategiskt bidrag för år 2022

 AJ, IB — Powered by TellusTalk: ID 1394961590

Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar föreningen Alphems Arboretums ansökan om
kommunstrategiskt bidrag för år 2022 med 200 000 kronor.
Bakgrund
Syftet med kommunstrategiska bidraget är att på en strategisk nivå ge bidrag
till sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att
uppfylla Falköpings kommuns mål. Alphems Arboretum beskriver i sin
ansökan att de bidrar till ett socialt hållbart Falköping och ett näringsliv som
utvecklas, genom att bevara och utveckla ett grönområde i kommunen samt
genom att vara ett turistmål.
I ”Riktlinjer för föreningsbidrag” anges vilka villkor som ska vara uppfyllda
för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om
ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell
återbetalning samt övriga villkor.
För kommunstrategiskt bidrag gäller bland annat följande:


Föreningen ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna.



Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj
varje år.



Redovisning av hur bidraget har använts ska vara inkommen till
kommunstyrelsen senast tre månader efter föreningens årsmöte.

Alphems Arboretum har ansökt om ett kommunstrategiskt bidrag om
234 301 kronor för år 2022.
Förvaltningens bedömning
Alphems Arboretum har beviljats kommunstrategiskt bidrag sedan 2012.
Ansökningen tydliggör att bidraget främst ska användas för att finansiera en
vaktmästartjänst. Föreningen får för denna tjänst en ersättning från
Arbetsförmedlingen om 124 123 kronor och rapporterar att lönekostnaderna
för år 2020 var 188 111 kronor. Den ansökta summan bedöms därför inte
uppfylla kravet om att föreningen ska stå för en rimlig del av kostnaden för
vaktmästartjänsten.
Föreningen beräknar att vaktmästartjänsten för år 2021 totalt kommer uppgå
till 391 813 kronor, varav lönebidraget från Arbetsförmedlingen är 157 512
kronor. Den ansökta summan, 234 301 kronor, är så formulerad för att täcka
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsen

de resterande kostnaderna för vaktmästartjänsten. Detta kan inte heller anses
uppfylla riktlinjerna för att föreningen ska stå för en rimlig del av kostnaden.
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De totala kostnaderna för föreningens verksamhet var under år 2020,
432 571 kronor. För att kommunstyrelsens bidragsgivning ska följa
riktlinjerna och kunna fungera mer likvärdigt för andra föreningar, föreslår
kommunledningsförvaltningen att föreningen beviljas kommunstrategiskt
bidrag om 200 000 kronor. Bidragsgivningen svarar då för lite mindre än
hälften av de totala kostnaderna för föreningen och riktas därmed till all
föreningsverksamhet, och inte enbart till finansiering av vaktmästartjänst.
Finansiering
Finansieringen sker ur kommunstyrelsens bidragsgivning,
kommunstrategiska bidrag för år 2022 med 200 000 kronor
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 153/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-15
Följande handlingar från Alphems Arboretum,


Ansökan



Stadgar



Resultatrapport



Revisionsberättelse



Vaktmästarlön



Verksamhetsbeskrivning



Årsmötesprotokoll

Paragrafen skickas till
Birgitta Eriksson, Alphems Arboretum
Pia Ahlhäll, kommundirektör
Susanne Beijbom, ekonom
Ekonomiavdelningen
Per Larsson, kommunstrateg
Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00451

Ansökan från kultur- och fritidsnämnden om medel ur
kommunstyrelsens bidragsform "Större investeringar"

 AJ, IB — Powered by TellusTalk: ID 1394961590

Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens ansökan om större
investeringsstöd till Brismene bygdegårdsförening och Solberga
hembygdsförening.
Bakgrund
Detta är första gången en nämnd ansöker om större investeringsstöd för två
föreningars räkning. De båda föreningarna bedöms inte i detta underlag –
snarare är själva tillvägagångssättet i fokus och någon bedömning om
föreningarnas berättigande till bidrag i vidare bemärkelse berörs inte.
Enligt riktlinjerna för större investeringsstöd ska ansökan om detta lämnas i
maj ett år innan utbetalning kan väntas. Detta för att investeringsstöd ofta
handlar om större summor pengar och därför måste inkluderas i den
kommunövergripande budgetprocessen. Det som önskas undvika är den
situation som uppstår med denna ansökan, som inlämnas i oktober samma år
som bidragen önskas betalas ut – större investeringsstöd som inte kan
beviljas utan att det innebär att budgetramen överstigs. En anledning till att
ansökningen inte föreslås beviljas är att den är inlämnad för sent.
Kultur- och fritidsnämnden beskriver i sitt underlag de ansöker om stöd till
föreningarna av anledningen att nämndens egen budget inte räcker till.
Dessvärre räcker inte heller kommunstyrelsens budgetpost för
investeringsbidrag för föreningarna heller, vilket leder till andra anledningen
till att ansökningen inte föreslås beviljas – medel finns inte.
Den tredje anledningen till att bidraget inte föreslås beviljas är för att det
enligt riktlinjerna inte godkänns att en nämnd ansöker om bidrag för
föreningars räkning. Kommunstyrelsens bidragsgivning vilar dels på
riktlinjen om att föreningar själva ansöker om bidrag, oavsett om det är
investeringsbidrag eller kommunstrategiska bidrag.
För att investeringsstöden till de båda föreningarna ska kunna hanteras bör
de båda, separat, ansöka om detta, med vetskapen om att deras ansökning
kommer hanteras under år 2022 för eventuell utbetalning under år 2023.
Av ovanstående skäl föreslår kommunledningsförvaltningen att inte bevilja
större investeringsstöd till kultur- och fritidsnämnden för Brismene
bygdegårdsförening och Solberga hembygdsförening.

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 154/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-15
Kultur- och fritidsnämnden §65/2021
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Paragrafen skickas till
Pia Alhäll, kommundirektör
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Samarbetsavtal mellan Skara, Skövde och Falköpings
kommuner om besöksnäringsutveckling inom Visit
Hornborgasjön under åren 2022-2026
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Skara kommun och
Skövde kommun ingå ett samarbetsavtal gällande en hållbar
destinationsutveckling i området runt Hornborgasjön samt planering och
genomförande av det årliga evenemanget Trandansen.
2 Samarbetsavtalet omfattar fem år, 2022–2026. Uppsägning av avtalet kan
tidigast göras efter 3 år, vilket måste meddelas senast 12 månader innan,
det vill säga den 1 januari 2024.
3 Kommunstyrelsen beslutar att finansiera samarbetet med 350 000 kronor
per år. Kostnaden räknas upp enligt konsumentprisindex.
4 Finansiering sker med medel från näringslivsavdelningens budget för år
2022, 2023 och 2024 och vidare 2025 och 2026 om kommunen inte väljer
att säga upp avtalet.
5 Falköpings kommun fungerar som anställningsmyndighet för
affärsutvecklaren inom Visit Hornborgasjön.
6 Beslutet om samarbetsavtalet och dess finansiering gäller under
förutsättning att Skara kommun och Skövde kommun beslutar i enlighet
med det framtagna förslaget.
Sammanfattning
Visit Hornborgasjön är sedan 2015 ett organiserat och resurssatt samarbete
mellan turistorganisationerna i Falköping, Skara och Skövde kommuner, på
uppdrag och enligt beslut från respektive kommunstyrelse. Det finns en
sammanhållande affärsutvecklingsresurs med en 50 % tjänstgöringsgrad som
tillsammans med representanter från varje kommun och samarbetspartners
såsom ex Länsstyrelsen Västra Götaland, arbetar med att utveckla
destinationen Visit Hornborgasjön inkluderat evenemanget Trandansen
tillsammans med näringslivet och ideella krafter.
Det nuvarande samverkansavtalet löper ut den 31 december 2021(KS
2018/00278 840). Kommunledningsförvaltningen föreslår därför
kommunstyrelsen att tillsammans med Skara kommun och Skövde kommun
ingå ett samarbetsavtal med start 1 januari 2022 och fem år framåt gällande
destinations – och besöksnäringsutvecklingen i området runt Hornborgasjön
inkluderat engagemang i evenemanget trandansen. Eventuell uppsägning av
avtalet kan tidigast göras efter 3 år. Den årliga kostnaden på 1 050 000
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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kronor fördelas lika mellan kommunerna vilket innebär 350 000 kronor per
kommun och år.
Grunden i samarbetet består i finansiering av en affärsutvecklare på 50% och
förvaltningen föreslår vidare att Falköpings kommun fungerar som
anställningsmyndighet för affärsutvecklaren inom Visit Hornborgasjön.
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Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 155/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-17
Samarbetsavtal Visit Hornborgasjön 2022 - 2026

Paragrafen skickas till
Skara kommun
Skövde kommun
Mats Olsson, Next Skövde
Ekonomiavdelningen
Magnus Sundén, näringslivschef
Sofia Lennström, affärsutvecklare
Klara Börjesson Ahlqvist, turistchef

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00395

Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per
den 31 juli 2021
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Skaraborgs
kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2021.
Bakgrund
Skaraborgs kommunalförbund bildades år 2006 av 15 kommuner.
Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemskommunernas intressen
och att främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna.
Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för
medlemmarna. Kommunalförbundet ska arbeta för att stärka Skaraborg som
en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för
utveckling och effektivt resursutnyttjande.
Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 10 september
2021, § 83, att godkänna det upprättade delårsbokslutet. De första sju
månaderna visar ett överskott om 1 618 tkr. Prognosen för helåret 2021 visar
på ett överskott om 1 132 tkr.
Förbundets revisorer har ingen avvikande bedömning är den som direktionen
gör avseende det ekonomiska resultatet för perioden. Balanskravet bedöms
uppfyllas år 2021.
Förvaltningens bedömning
Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Skaraborgs
kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2021.
Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19
Revisorernas granskning av delårsrapporten, 2021-09-15
PWCs granskning av delårsrapporten
Skaraborgs kommunalförbunds direktion § 83/2021
Delårsrapport per den 31 juli 2021
Paragrafen skickas till
Justerarnas signaturer

Digital justering

Kommunfullmäktige
Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00398

Delårsrapport för kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborg per den 30 juni 2021
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per
den 30 juni 2021.
Bakgrund
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för
den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret
omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall
hos annan verksamhet, som är jämförbart med hushållsavfall.
Direktionen för AÖS beslutade den 27 september 2021, § 18, att godkänna
delårsrapporten för år 2021. Delårets resultat är positivt med 900 tkr, vilket
är bättre än det budgeterade resultatet om –3 200 tkr för perioden. Prognosen
för helåret pekar mot ett underskott om ca –3 000 tkr.
Revisorerna för AÖS bedömer att delårsrapporten är upprättas i enlighet med
lagens krav och god revisionssed. Två avvikelser noteras. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2021.
Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter
delårsperiodens slut.
Förvaltningens bedömning
Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per
den 30 juni 2021.
Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 158/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19
Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2021-09-28
Granskning av delårsrapporten 2021, PWC
Direktionen, § 18/2021
Delårsrapport per den 30 juni 2021
Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00410

Delårsrapport för kommunalförbundet
Skaraborgsvatten per den 30 juni 2021
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2021.
Bakgrund
Skaraborgsvatten, tidigare Skaraborgs vattenverksförbund, bildades 1955 av
Skövde, Skara och Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Den nu gällande förbundsordningen som
reglerar verksamheten antogs av medlemskommunerna under år 2018.
Direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten beslutade den
27 augusti 2021, § 18, att fastställa delårsrapporten per den 30 juni 2021 och
att lämna den till revisorerna för bedömning.
Delårets resultat är 5,713 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet är
5,202 miljoner kronor.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.
Förvaltningens bedömning
Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Skaraborgsvattens
delårsrapport per den 30 juni 2021.
Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 159/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19
Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2021-09-27
Granskning av delårsrapporten, PWC
Delårsrapport per den 30 juni 2021
Direktionen, § 18/2021
Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00414

Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst per den 31 augusti 2021
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31
augusti 2021.
Bakgrund
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med ändamålet att tillgodose
medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att
bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten.
Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av
Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.
Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 24 september 2021, § 445,
beslutat att godkänna delårsrapporten 2021. Utfallet för delåret är drygt 4
miljoner kronor och prognosen för helåret är 2 miljoner kronor.
Revisorerna utsedda av Västra Götalandsregionen har granskat
Tolkförmedling Västs delårsrapport och bedömer att resultat är förenligt med
de mål som direktionen beslutat om, såväl de finansiella som övergripande
målen för verksamheten.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av underlagen föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna
kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 augusti
2021.
Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 160/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19
Revisorernas bedömning av delårsrapporten samt PWCs granskningsrapport,
2021-10-08
Direktionen, § 445/2021
Delårsrapport 2021
Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00462

Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan
östra Skaraborg per den 31 augusti 2021
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport per den 31
augusti 2021.
Bakgrund
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) är ett kommunalförbund med
direktion som har ansvar för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i de fem medlemskommunerna
Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 22 oktober
2021, § 12, att godkänna förslaget till delårsrapport för år 2021
delårsrapporten har skickats till alla medlemskommuner för godkännande.
Resultatet för perioden uppgår till 394 tkr.
Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med lagens krav och god revisionssed i övrigt. Med utgångspunkt
från uppgifterna i delårsrapporten är bedömningen att bakandskravet inte
kommer att uppfyllas för år 2021.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för år
2020.
Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 161/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19
Revisorernas bedömning av delårsrapporten samt PWCs granskningsrapport,
2021-10-27
Direktionen, § 12/2021
Delårsrapport 2021
Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00488

Delårsrapport för samordningsförbundet Skaraborg per
den 31 augusti 2021
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
Samordningsförbundet Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2021.
Bakgrund
Samordningsförbundet Skaraborg är en samverkansform för
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 14
kommuner i Skaraborg. Samordningsförbundet startade sin verksamhet
januari 2021 och är ett resultat av en sammanslagning av de tre tidigare
förbunden Samordningsförbundet Norra, Västra och Östra
Samordningsförbundet. Målet är en effektiv användning av samhällets
resurser och att med lokala behov avgöra vad som behövs för att fler
personer ska få, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.
Styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg beslutade den 21 september
2021 § 6f att godkänna delårsredovisningen.
Förvaltningens bedömning
Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
Samordningsförbundet Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2021.
Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 162/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19
Protokoll från styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg, 2021-09-21
Delårsredovisning 2021
Delårsrapport och projektsammanställning

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2022/00001

Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2022
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Bakgrund
I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och
händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.
Anmälningsärenden
Nr
1

Ärende
Protokoll från kommunalförbundet Avfallshantering östra
Skaraborg den 22 november 2021

2

Protokoll från Samordningsförbundet Skaraborg den 23
november 2021

3

Rapport från DF-respons över inkomna synpunkter för
perioden 2021-08-01 - 2021-11-30

4

Protokoll från Miljönämnden östra Skaraborg den 1
december 2021

5

Mötesanteckningar rådet för funktionshinderfrågor 2021-1206

6

Slutrapport gällande LONA-bidrag till våtmarksprojektet
Friggeråkersjön

7

Protokoll med bilagor 1-6 från Samordningsförbundet östra
Skaraborg 2021-11-23

8

Statistik över inkomna synpunkter till
kommunledningsförvaltningen via programmet DF-Respons
år 2021
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Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2022
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna
Bakgrund
Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger
någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar.
Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet,
ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kommunstyrelsens
delegationsbestämmelser.
Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har
samma rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan kommunstyrelsen när
som helst återkalla delegationen.
Anmälan av delegationsbeslut
Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens delegationsbestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande
sammanträde. Anmälda delegationsbeslut presenteras för kommunstyrelsen i
form av nedanstående förteckning.
Anmälda delegationsbeslut
Dokumentid Beslut

Handläggare

86268

Ansökan till lantmäteriet, del av etapp 2B

Lolita Dikanda

88372

Ordförandebeslut angående remiss avseende
vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för
Västerhavets vattendistrikt

Adam
Johansson

88387

Köpeavtal - Gamla stan 2:26 del av till Granox AB
undertecknat

Lolita Dikanda

88396

Uppsägning av jordbruksarrende på fastighet del av
Alvared 4:164, upphör 2022-03-13,undertecknat

Lolita Dikanda

88453

Avtal mellan Conectura och Falköpings kommun om
utredning av politisk organisation där tekniska
nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen
signerat

Pia Alhäll
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Dokumentid Beslut

Handläggare

88463

Delegationsbeslut gällande anmälan om
vattenverksamhet på fastigheten Karleby 24:6
Falköpings kommun

Dag
Fredriksson

88475

Allmänna villkor för stöd från Energimyndigheten
signerat

Erna Pezic

88492

Avtal med Solum Search AB om konsulttjänst
rekrytering av biträdande förvaltningschef
kommunledningsförvaltningen

Pia Alhäll

88520

Yttrande från kommunen till Länsstyrelsen gällande
tillsynsärende Erikstorp 1.1

Dag
Fredriksson

88544

Protokollsutdrag 2021-12-08 § 144 Prioriteringar i
löneöversynen för år 2022

Sebastian
Helin

88556

Protokollsutdrag 2021-12-08 § 156 Remiss från
Länsstyrelsen Västra Götaland om beredskapsplan för
civilt försvar i Västra Götalands län

Sebastian
Helin

88578

Protokollsutdrag 2021-12-21 § 163 Godkännande av
biogasleveransavtal

Sebastian
Helin

88579

Protokollsutdrag 2021-12-21 § 164 Komplettering av
prioriteringar i löneöversynen för år 2022

Sebastian
Helin

88581

Överlåtelseavtal av uppgraderingsanläggning för biogas

Pia Alhäll

88602

Delegationsbeslut gällande godkännande av
överlåtelseavtal gällande uppgraderingsanläggning för
biogas

Pia Alhäll

88610

Delegationsbeslut om remittering av motion om
arbetsskor

Adam
Johansson

88612

Delegationsbeslut om remittering av motion om
säkerhetsutbildning

Adam
Johansson

88627

Arrendatorns uppsägning på del av Torrevalla 1:1

Lolita Dikanda

88632

Avtal benefik nyttjanderätt - Stenstorp 38:1 del av,
undertecknat

Lolita Dikanda

88633

Jordbruksarrende - Stenstorp 38:1 del av undertecknat

Lolita Dikanda

88635

Adressättning för fastigheten Kronhjorten 22

Mikael Carp

88637

Adressättning för fastigheten Karleby 14:10

Mikael Carp

88652

Ansökan om lantmäteriförrättning för Fåraberget etapp
2B del 2 och reglering för Molnet 3-5

Lolita Dikanda

88655

Markanvisningsavtal med Amarka AB gällande
Alfågeln 2 och 3

Lolita Dikanda

88657

Markanvisningsavtal med JB Villan AB gällande delar
av Dotorp 6:28 och Tåstorp 7:7

Lolita Dikanda
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Handläggare

88662

Attesträtt vid kommunledningsförvaltningen gällande
från 1 januari år 2022

Susanne
Beijbom

88693

Köpeavtal del av Kyrkerör 1:1

Alexander
Järkeborn
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Dokumentid Beslut

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

41 (43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 23

2022-01-19

Dnr 2022/00011

Rapportering från arbetet i kommunalförbunden år
2022
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Information
Skaraborgs kommunalförbund
Kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M) redogjorde för senaste
sammanträdet med Skaraborgs kommunalförbund.
Ärendet ”förslag till beslut för Skaraborgs Kommunalförbunds rutin för
hantering av pensionsstiftelse samt anpassning av redovisningen till gällande
regelverk” hanterades av direktionen och syftar i huvudsak till att trygga
förbundets pensionsåtaganden.
Vidare hanterades budgetram 2022 och medlemsavgiften för år 2022.
Tidigare har detta hanterats genom en uppräkning om 1 krona per
kommuninvånare och år. Det har dock framkommit att uppräkningen inte
alltid täcker löne- och kostnadsutvecklingen. Därför har direktionen beslutat
att medlemsavgiften uppgår till 45,45 kronor per invånare och år samt räknas
upp med efter 2,7 procent årligen.
För ärendet om detaljbudget 2022 redogjordes för en ny fördelning av
gemensamma kostnader baserat på procentsats kopplat till lönekostnad
istället för den tidigare fasta fördelningen.
Det gavs information om den nationella och regionala infrastrukturplanen
från Trafikverket. För Falköpings del så innebär planen viss besvikelse.
Detta då flera viktiga satsningar stryks däribland Västra stambanan. Arbetet
med Kinnekullebanan har senarelagts.
Detta kommer innefatta yttranden från kommunens sida, vilket
kommunstyrelsen kommer göra utifrån kommunstyrelsens sammanträde i
februari.
Vidare diskuterades hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser samt primärvårdsuppdraget.
Avfallshantering östra Skaraborg
För direktionens del diskuterades frågan om produktionsstöd för biogas,
vilken ska gälla från 2022 till och med 2040. Målet att öka andelen insamlat
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matavfall är i dagsläget något otydligt och det hade därför varit önskvärt att
få en tydligare siffra i fråga om detta.
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Information gavs om samverkansundantaget.
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