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Corry Thuresson (S) 
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Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist, på distans 
Cecilia Nordh, lokalstrateg § 145, på distans 
Jan Aurén, fastighetschef, § 145, på distans 
Stefan Danielsson, projektledare, § 145, på distans 
Richard Lööv, projektledare, § 145, på distans 
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§ 145 Dnr 2021/00030  

Information och statusrapport om pågående 
byggnadsprojekt år 2021  

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Lokalsamordnare Cecilia Nordh, fastighetschef Jan Aurén och projekt-

ledarna Stefan Danielsson, Richard Lööv och Krister Lundberg på samhälls-

byggnadsförvaltningen informerar om följande pågående byggnadsprojekt. 

• Platåskolan 

• Stenstorps vårdcentral 

• Mössebergskolan 

• Rivning Stenstorps skola 

• Frökindsgården 

• Ranliden 

• Stadshuset 

• Korttidsboende (ersättning Näregården och Prästgårdsgatan) 

• Odensbergs skola 

• Odensbergs förskola och kök 
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§ 146 Dnr 2021/00368  

Antagande av riktlinje för lönebildning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva löne-

policy antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2013, § 147, 

från och med den 15 november 2021. 

2  Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinje för lönebildning. Riktlinjen 

gäller från och med den 15 november 2021 under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med beslutspunkt 1.  

Reservation 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Fredy Neüman 

(S), Ingvor Bergman (S), Johanna Svensson (S) och Niclas Hillestrand (S) 

reserverar sig till förmån för bifall till Ingvor Bergmans (S) yrkande.  

Bakgrund 

Inom Falköpings kommun är medarbetarna den viktigaste resursen för att 

skapa väl fungerande verksamheter. Lönebildning och lönesättning ska 

medverka till att målen för Falköpings kommuns verksamhet uppnås och att 

verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt. En avgörande 

förutsättning för en effektiv och fungerande verksamhet är att Falköpings 

kommun kan attrahera, rekrytera, motivera, utveckla och behålla 

medarbetare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt. 

Riktlinjen för lönebildning uttrycker Falköpings kommuns synsätt och 

värderingar när det gäller lönebildning och lönesättning. Riktlinjen utgör 

stöd för förvaltningarnas arbete i lönebildningsfrågor samt fungera som stöd 

för chefer och medarbetare vid lönesättning. Riktlinje för lönebildning utgår 

från de centrala avtalens principer och omfattar samtliga medarbetare i 

Falköpings kommun. 

Riktlinje för lönebildning har i förhållande mot tidigare lönepolicy 

uppdaterats och förnyats. Då kommunstyrelsen har det övergripande 

arbetsgivaransvaret föreslås en ändring av nivå för beslut. Syftet med denna 

riktlinje är att den skall verka normerande, och skall fungera som en slags 

handbok som anger ramarna i en viss fråga. Det vill säga ett rekommenderat 

sätt att handla och agera i lönebildningsfrågor.  

Riktlinje för lönebildning har behandlats i centralsamverkans grupp, 

CESAM samt i personalstrategiska gruppen. Riktlinjen har även varit upp 

för dialog i kommunledningsgruppen.  
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Förvaltningens bedömning 

Denna riktlinje har tagits fram för att skapa förutsättningar för en enhetlig 

hantering av lönepolitiken och ämnar fungera som ett stöd i 

lönebildningsfrågor.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att anta 

denna riktlinje  

Finansiering 

Beslutet föranleder inga övriga kostnader. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 109/2021 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen  

Förslag till riktlinje för lönebildning. 

Lönepolicy, 2013-11-25 

Yrkanden 

Ingvor Bergman (S) yrkar på följande ändring: 

Under rubriken ”Nytt avtal eller ny arbetsplats med samma befattning” 

”Medarbetare som under löpande år byter arbetsplats, får ny tidsbegränsad 

anställning eller tillsvidareanställs och har samma befattning har rätt till 

löneinplacering utifrån arbetsgivarens lönestruktur.” 

Johanna Svensson (S) yrkar bifall till Ingvor Bergmans (S) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag. 

Ordförande ställer sedan proposition på Ingvor Bergmans (S) yrkande 

respektive avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. 

Votering begärs. 

För att rösta avslag till ändringsyrkandet anges ja och för att rösta i enlighet 

med Ingvor Bergmans (S) yrkande anges nej. 

Med omröstningsresultatet 7 ja-röster och 6 nej-röster har kommunstyrelsen 

beslutat att avslå yrkandet. 
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Omröstningslista 

Omröstningslista § 146 

 Ledamöter Ja Nej Avstår 

S Fredy Neüman  X  

C Karola Svensson X   

KD Dan Hovskär X   

SD Jonas Larsson   X  

S Ingvor Bergman  X  

S Johanna Svensson  X  

M Pema Malmgren X   

L Annika Carp X   

SD Marita Ljus  X  

S Niclas Hillestrand  X  

V Erik Kyrkander X   

C Eva Dahlgren X   

M Ordförande Adam Johansson X   

 Summa 7 6  

  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 147 Dnr 2021/00259  

Ändring av avfallstaxa för kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg 

enligt direktionens förslag. 

2  Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020, § 107. 

3 Besluten i punkterna 1-2 gäller under förutsättning att alla 

medlemskommuner i kommunalförbundet Avfallshantering östra 

Skaraborg fattar beslut i enlighet med direktionens förslag.  

Bakgrund 

Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg, 

(AÖS) beslutade den 24 maj 2021, § 12, att föreslå kommunfullmäktige i 

AÖS medlemskommuner att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa att 

träda i kraft den 1 januari 2022.  

Enligt den skrivelse som bilagts beslutet uppges att AÖS gör årliga 

underskott sedan år 2013. Det beror på den utbyggnad av 

matavfallsinsamling som gjordes år 2011. Under åren 2011-2018 

finansierades underskottet genom att ta av kommunalförbundets egna 

kapital. Möjligheten till fortsatt finansiering genom eget kapital är dock 

begränsad varför avgiftshöjningar behövs. Direktionen beslutade år 2020 om 

att årligen höja intäkterna med fem procent för att minska underskotten. 

Förslaget innebär att grundavgifterna höjs. För småhus och verksamheter 

föreslås en höjning med 100 kronor till 900 kronor. För lägenheter och 

fritidshus föreslås att höjningen av grundavgiften görs med 50 kronor till 450 

kronor. Som exempel innebär det att årsavgiften för ett abonnemang för 

småhus för 190 liter med mat höjs från 1905 kronor per år till 2005 kronor 

per år. Det kan jämföras med den genomsnittliga avgiften för ett villahushåll 

som år 2019 var 2 224 kronor enligt Avfall Sverige. För ett flerbostadshus 

om 48 lägenheter med utsortering av matavfall innebär förändringen att 

avgiften stiger från 36 510 kronor per år till 38 910 kronor. 

Förslaget innebär även att avgifterna för tömning av små 

avloppsanläggningar höjs. Anledningen till att avgifterna höjs är framför allt 

ökade kostnader för behandling av slam. Höjningen görs med fyra procent 

för små avloppsanläggningar. 
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För Falköpings kommuns del sker även en mindre höjning av avgifterna för 

mottagning av säck vid Falevi återvinningscentral från 100 kronor till 120 

kronor per säck. Denna avgift gäller endast för kunder som har fått total 

dispens från sophämtning.  

Förslaget har beretts av kommundirektörerna i medlemskommunerna som 

inte har haft några synpunkter på förslaget.  

Förvaltningens bedömning 

Kommuner har rätt att meddela föreskrifter om avgifter om att avgift ska 

betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 

enligt 27 kapitlet 4–6 §§ miljöbalken. Enligt ett rättsfall från Högsta 

förvaltningsdomstolen, HFD 2013 ref. 80, har en kommun inte rätt att 

delegera föreskriftsrätt till kommunalförbund utan måste själva fatta beslut 

om i detta fall avfallstaxan. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det 

framtagna förslaget till avfallstaxa. Taxan ska gälla från och med den 1 

januari 2022 och ersätta kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020, 

§ 107. Besluten i punkterna 1–2 föreslås gälla under förutsättning att 

samtliga medlemskommuner fattar beslut i enlighet med direktionens 

förslag.   

Finansiering 

AÖS verksamhet finansieras av avgifter från renhållningskollektivet och inte 

av medlemskommunerna.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 113/2021 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-08-24 

Direktionens beslut, 2021-05-24 

Skrivelse gällande avfallstaxa, 2021-04-21 

Förslag till avfallstaxa, 2021-05-24 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 148 Dnr 2021/00311  

Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av taxa 

för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

2  Ändringen gäller från och med den 1 januari 2022 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut 

den 26 oktober 2020, § 128.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 21 juni 2021, § 71, att föreslå 

kommunfullmäktige att anta höjning av brukningsavgifterna i taxa för 

Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilagt 

taxeförslag.  

Enligt bakgrunden till tekniska nämndens beslut behövs en höjning av 

brukningsavgifterna göras med fem procent för att uppnå budgetbalans och 

återställa VA-fonden. Återställs inte underskott i VA-fonden inom tre år är 

skattekollektivet skyldigt att finansiera detta.  

Kostnaderna kommer att öka under år 2022 för bland annat levererat vatten. 

Skaraborgsvatten har aviserat en ökning med 2,4 procent för levererat vatten 

och har aviserat högre ökningar i framtiden för att kunna investera i 

anläggningar för säker leverans. Kostnaderna för löner samt interna och 

externa tjänster kommer också att öka med cirka tre procent. Även 

kapitalkostnaderna kommer att öka för reinvesteringar för att kunna uppnå 

målet på 100-års renoveringstakt på ledningsnätet.  

Förslaget till ändring ligger i nivå med branschorganet Svenskt vattens 

rekommendation om årlig höjning om 4,1 %. Förslaget innebär en höjning 

med 31,50 kronor till 663,25 kr per månad för typhus A (villa) och för 

typhus B (lägenhet) en höjning med 17,70 kr till 370,70kr per månad. Enligt 

Svenskt vattens taxestatistik för år 2020 är mediankostnaden för typhus A 

652 kr per månad och för typhus B 407 kr per månad.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt 24 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att en 

fastighetsägare inom vissa angivna förutsättningar ska betala avgifter för en 

allmän VA-anläggning. Avgifterna får bestämmas som anläggningsavgifter 

och brukaravgifter enligt 29 § samma lag och de ska fastställas av 

kommunen i en taxa enligt 34 §. Grunden för avgifternas storlek och hur de 

beräknas framgår av 29-34 §§ samma lag. 
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Mot bakgrund av tekniska nämndens beslut föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige antar ändring av taxa 

för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

Ändringen gäller från och med den 1 januari 2022 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut den 

26 oktober 2020, § 128.         

Finansiering 

Taxan är avgiftsfinansierad och belastar därför VA-abonnenterna. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114/2021 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-08-19 

Tekniska nämnden § 71/2021, 2021-06-21 

Förslag till taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar, 2021-06-21 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 149 Dnr 2021/00261  

Beslut om utbetalning av kommunstrategiskt bidrag till 
föreningen Alphems Arboretum för år 2021  

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beviljar Alphems Arboretum kommunstrategiskt 

bidrag för år 2021 med 300 000 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 mål 1 om ett socialt hållbart Falköping och till mål 

3, ett näringsliv som utvecklas, genom att bevara och utveckla ett unikt 

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 är ett turistmål i Falköpings kommun och drivs som en 

ideell förening. Parken är anlagd under åren 1903–1953. 1956 köptes 

trädgårdsanläggningen av Vilske Hembygds- och Fornminnesförening. 1988 

övertogs parken av Föreningen Alphems Arboretum. Alphems Arboretum 

har ett samarbete med Studiefrämjandet via guidning av området. 

Alphems Arboretum har ansökt om ett kommunstrategiskt bidrag om 

300 000 kronor för år 2021. I ansökan anger föreningen att bidraget ska 

användas till del av lön vaktmästare, plantering av ersättningsträd, 

ommålning av kaffebyggnad och installation av UV-filter för rening av 

dricksvatten. Föreningen uppger att de även får bidrag från Arbets-

förmedlingen och Grevills fond. För år 2020 fick föreningen ett bidrag om 

200 000 kronor från Falköpings kommun. 

Föreningens resultat för år 2020 visar en vinst om 85 000 kronor. Föreningen 

ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna. Personalkostnaderna utgör 
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68 % av budgeten. Kommunbidraget till föreningen består av 38 % av 

intäkterna i budget. Föreningens del är 27 %. Lönebidragsdelen är 28%. 

Budgetposten för kommunstyrelsens bidragsgivning är lägre än tidigare år, 

och förvaltningen har därför föreslagit att även bidragsgivning ska vara lägre 

för att hålla budget. Efter politisk beredning med den politiska majoriteten 

har viljan att bevilja föreningarnas ansökta summa uttryckts. Av denna 

anledning föreslås ansökning från Alphems Arboretum om kommun-

strategiskt bidrag beviljas med 300 000 kronor, även om det innebär att 

budget för bidragsgivningen inte håller och därmed än strider mot 

riktlinjerna för föreningsbidrag.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att bevilja Alphems 

Arboretum kommunstrategiskt bidrag. 

Finansiering 

Finansieringen sker ur kommunstyrelsens bidragsgivning, 

kommunstrategiska bidrag för år 2021 med 300 000 kronor. 

Avvikelserapportering för kommunstyrelsens budget kommer att utfärdas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115/2021 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-13 

Ansökan från Alphems Arboretum för år 2021 

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom 

Ekonomiavdelningen 

Per Larsson, kommunstrateg 

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen 

Alphems Arboretum 
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§ 150 Dnr 2021/00343  

Beslut om utbetalning av kommunstrategiskt bidrag till 
Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening för år 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beviljar ansökan om kommunstrategiskt bidrag för år 

2021 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 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 och genom att anställa sommarjobbare. 

 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 Tå Mularp Tiarp Hembygdsförening har ansökt ett 

kommunstrategiskt bidrag om 50 000 kronor för år 2021. I ansökan anger 

föreningen att bidraget ska användas till vaktmästarbidrag för skötsel av 

Hembygdsmuseum liknade Alphems Arboretum fått tidigare år. Åsle Tå 

Mularp Tiarp Hembygdsförening utför ca 2500-3000 ideella timmar varför 

de inte kan belasta medlemmar mer.  

Kostnaden för vaktmästare ligger runt 50 000 kronor varje år inklusive 

material. För år 2020 fick föreningen ett bidrag om 50 000 kronor. 

Föreningens resultat för år 2020 visar en vinst om 48 000 kronor. Föreningen 

ska själv svara för rimlig del av kostnaderna. Resultatredovisningen visar 

inga personalkostnader. Kommunbidraget består av 8 % av intäkterna i 

utfallet. Föreningens del är 75 %. Den största delen är intäkter från inträde. 
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Budgetposten för kommunstyrelsens bidragsgivning är lägre än tidigare år, 

och förvaltningen har därför föreslagit att även bidragsgivning ska vara lägre 

för att hålla budget. Efter politisk beredning med den politiska majoriteten 

har viljan att bevilja föreningarnas ansökta summa uttryckts. Av denna 

anledning föreslås ansökning från Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening om 

kommunstrategiskt bidrag beviljas med 50 000 kronor, även om det innebär 

att budget för bidragsgivningen inte håller och därmed än strider mot 

riktlinjerna för föreningsbidrag.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att bevilja Åsle Mularp Tiarp 

Hembygdsförening kommunstrategiskt bidrag.  

Finansiering 

Finansieringen sker ur kommunstyrelsens bidragsgivning, kommun-

strategiska bidrag för år 2021 med 50 000 kronor. Avvikelserapportering för 

kommunstyrelsens budget kommer att utfärdas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 116/2021 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-13 

Ansökan från Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening för år 2021 

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom 

Ekonomiavdelningen 

Per Larsson, kommunstrateg 

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen 

Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening            
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§ 151 Dnr 2021/00339  

Naturvårdsavtal med Länsstyrelsen Västra Götalands 
län om skötsel av rikkärr på del av fastigheten Gamla 
Stan 2:26 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun undertecknar ett 10-

årigt naturvårdsavtal med Länsstyrelsen i Västra Götalands län för skötsel 

av rikkärr med omgivande marker genom åtgärder som bete och röjning 

på del av fastigheten Gamla Stan 2:26.  

Sammanfattning 

Kommunen har fått en förfrågan från länsstyrelsen att teckna ett 10-årigt 

naturvårdsavtal med dem för en adekvat skötsel på ett värdefullt natur-

område, ett rikkärrsområde, vid Krokstorp, strax söder om det nya handels-

området med bland annat Biltema, Falköping. Stadsbyggnadsavdelningen 

bedömer att naturvårdsavtalet gynnar både kommunens skötsel av värdefulla 

naturområden och att det är ekonomiskt fördelaktigt då länsstyrelsen 

bekostar åtgärderna som stängsling och röjning av området. Därför föreslår 

stadsbyggnadsavdelningen att kommunstyrelsen godkänner avtalet och att 

kommunen undertecknar avtalet. 

Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 

ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 

kommunledningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117/2021 

Tjänsteutlåtande från stadsbyggnadsavdelningen, 2021-09-07 

Förslag till naturvårdsavtal för del av fastigheten Gamla stan 2:26, 

Falköpings kommun, 2021-09-23 

  

 

Paragrafen skickas till  
Länsstyrelsen Västra Götaland  

Dag Fredriksson, Stadsbyggnadsavdelningen 

Alexander Järkeborn, Stadsbyggnadsavdelningen 
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§ 152 Dnr 2021/00366  

Anslutning till Borgmästaravtalet, Covenant of Mayors 
for Climate & Energy - Europe, 2050 targets 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun ansluter sig till det 

nya Borgmästaravtalet, ”Covenant of Mayors for Climate & Energy – 

Europe, 2050 target”.  

Sammanfattning 

Borgmästaravtalet är ett samarbete mellan lokala myndigheter i Europa för 

att synliggöra lokala klimatåtgärder och tillsammans skala upp 

ambitionsnivån i klimatomställningen. År 2009 undertecknade Falköpings 

kommun Borgmästaravtalet som då innehöll mål fram till 2020. Kommunen 

har nu möjlighet att förnya sitt åtagande genom att ansluta sig till den senaste 

versionen av Borgmästaravtalet som innehåller mål om klimatneutralitet 

2050. Falköpings klimatstrategi 2021-2030 innehåller ambitioner som är helt 

i linje med det nya Borgmästaravtalet och det bedöms lämpligt att fortsätta 

vara med.  

Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 

ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 

kommunledningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2021 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-13 

Covenant of Mayors for Climate & Energy – Europé, 2050 targets 

  

 

Paragrafen skickas till  
Nina Ramsauer, miljöstrateg 
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§ 153 Dnr 2021/00340  

Beslut om sammanträdesdagar år 2022 för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande dagar under år 

2022. 

Sammanträden 
2 februari, 2 mars, 23 mars, 4 maj, 1 juni, 22 juni, 31 augusti,  

5 oktober, 7 december. 

 Sammanträdena startar klockan 13:00.  

Studiebesök 

Studiebesöken äger rum samma dagar som kommunstyrelsens 

arbetsutskotts sammanträden, med start klockan 10:00. 

2 Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar under år 2022. 

19 januari, 16 februari, 16 mars, 6 april, 18 maj, 15 juni, 17 augusti,  

14 september, 19 oktober, 16 november. 

 Sammanträdena startar klockan 13:00. 

3   Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar under år 2022. 

31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 27 juni, 29 augusti,     

26 september, 31 oktober, 28 november, 12 december. 

Sammanträdena startar klockan 18.30, med undantag för aprilmötet då 

årsredovisningen behandlas där mötet startar klockan 17.00, budgetmötet 

i november där mötet startar klockan 09.00 samt sista mötet i december 

som startar kl. 17.00.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsen, dess utskott och kommunfullmäktige ska årligen besluta 

om dag och tid för sina sammanträden. Kommunledningsförvaltningen har 

arbetat fram ett förslag som bygger på att kommunfullmäktige sammanträder 

elva gånger under år 2022. Förslaget omfattar sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt fullmäktige, och de 

studiebesök som arbetsutskottet planerar att genomföra. Sammanträdesdagar 

för kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet kommer att fastställas av 

utskottet senare.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i november ersätts med ett 

möte med kommunstyrelsens presidium för att bereda ärenden inför 

kommunstyrelsens sammanträde den 16 november. Anledningen är att ett 
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nytt arbetsutskott väljs först den 16 november. Tidigare arbetsutskotts 

mandatperiod löper ut vid tiden för det nyvalda kommunfullmäktiges första 

sammanträde, d.v.s. 31 oktober. 

Förvaltningens bedömning 

Från och med år 2020 gjordes förändringen att kallelsen till 

kommunfullmäktiges sammanträden skickas en vecka före sammanträdes-

dagen jämfört med tio dagar tidigare. På så sätt har kommunstyrelsens 

sammanträden kunnat läggas närmare kommunfullmäktiges sammanträden 

och hela beslutsprocessen har kunnat förkortas en vecka. Ett ärende vandrar 

snabbare från arbetsutskottet till kommunfullmäktige.  

Det är dock en planering som ställer höga krav på en fungerande 

beredningsprocess. Ärendena måste vara klara i den tid som är angiven som 

deadline och justeringen av protokollet efter ett sammanträde med 

kommunstyrelsen behöver göras redan på torsdagen eller fredagen efter 

sammanträdet.   

Finansiering 

På grund av att det 2022 är valår planeras det fler politiska sammanträden än 

ordinarie år. Ökade kostnader behöver hanteras i ordinarie budgetprocess. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 120/2021 

Tjänsteutlåtande från kommunledingsförvaltningen, 2021-09-09 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 154 Dnr 2021/00303  

Svar på kommunrevisionens granskning av 
kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt över 
kommunens bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande till 

revisionen.  

Bakgrund 

På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 

Falköpings kommuns ägarstyrning och uppsikt över kommunens bolag. 

Revisionsrapporten från KPMG är daterad 17 juni 2021. 

Utifrån granskningens slutsatser lämnas följande rekommendationer: 

 Att i ett särskilt dokument fastställa vad som avses med uppsikt över 

bolagen och hur den praktiskt ska bedrivas. Ett sådant dokument 

behöver också reglera hur den förstärkta uppsikten ska bedrivas. 

 Tidigarelägga det årliga beslutet om den förstärkta uppsikten. 

Beslutet bör tas betydligt tidigare än 8-9 månader in på 

nästkommande år som beslutet avser. 

 Formalisera ägardialogerna i högre utsträckning och omfatta samtliga 

av kommunen ägda bolag i syfte att öka transparensen samt 

spårbarheten. Det är av vikt att olika uppfattningar i viktiga frågor 

kan spåras och verifieras via protokoll. 

 Uppdatera ägardirektiven av äldre datum och anta ägardirektiv för de 

bolag som saknar ett sådant. 

 Göra en bedömning av om det är rimligt att kommunstyrelsens 

ledamöter även sitter i styrelsen för ett av kommunen ägt bolag, 

vilket i praktiken innebär att kommunstyrelsen utövar uppsikt över 

sig själv. 

 Att bolagsordningen för Falbygdens Bredband AB förtydligas, där 

det idag förekommer sammanblandningar av olika frågor. Vidare bör 

bolagsordningen revideras i den del som avser att ”inhämta 

Falköpings kommuns ställningstagande avseende frågor som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”, där det bör 

ändras till ”Falköpings kommuns kommunfullmäktige”. 
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Kommunrevisionen överlämnar härmed revisionsrapporten till 

kommunstyrelsen för yttrande med följande frågeställningar: 

 - Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att 

genomföra? 

Förvaltningens bedömning 

Nedan  redogör förvaltningen för sitt förslag till yttrande på respektive punkt 

i revisionsgranskningen. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Att i ett särskilt dokument fastställa vad som avses med uppsikt över 

bolagen och hur den praktiskt ska bedrivas. Ett sådant dokument 

behöver också reglera hur den förstärkta uppsikten ska bedrivas. 

Kommentar/Yttrande 

Ja, kommunstyrelsen har för avsikt att upprätta ett sådant dokument. Plan är 

det kommer att ske någon gång under våren 2022. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tidigarelägga det årliga beslutet om den förstärkta uppsikten. 

Beslutet bör tas betydligt tidigare än 8-9 månader in på 

nästkommande år som beslutet avser. 

Kommentar/Yttrande 

Det beslut som togs 8-9 månader in på året var beslutet år 2020 och som 

gällde 2019 års granskning. För år 2021 fattades beslutet 16 juni 2021 och 

avsåg 2020 års granskning. Det är inte reglerat i lagen när ett beslut ska tas. 

Med de rutiner som förvaltningen har tagit fram med inhämtande av 

granskningsrapporter och ta del av årsredovisningar så är det inte möjligt att 

få upp granskningen tidigare för beslut.  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Formalisera ägardialogerna i högre utsträckning och omfatta samtliga 

av kommunen ägda bolag i syfte att öka transparensen samt 

spårbarheten. Det är av vikt att olika uppfattningar i viktiga frågor 

kan spåras och verifieras via protokoll. 

Kommentar/Yttrande 

Kommunstyrelsen har utvecklat bolags och koncernfrågorna. Revideringar 

av bolagsordningar skedde under år 2019 och 2020. Då reviderades även 

ägardirektivet för Falköpings Hyresbostäder AB. I ägardirektivet beslutades 

om att formella ägardialogsmöten ska ske två gånger årligen. Det första 

mötet hölls 26 februari 2021 och nästa möte är planerat till den 15 oktober 

2021. Kommunstyrelsen avser att utveckla de formella frågorna än mer.  
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Uppdatera ägardirektiven av äldre datum och anta ägardirektiv för de 

bolag som saknar ett sådant. 

Kommentar/Yttrande 

Ja, kommunstyrelsen har för avsikt att uppdatera dessa dokument. Planen är 

att hösten 2022. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Göra en bedömning av om det är rimligt att kommunstyrelsens 

ledamöter även sitter i styrelsen för ett av kommunen ägt bolag, 

vilket i praktiken innebär att kommunstyrelsen utövar uppsikt över 

sig själv. 

Kommentar/Yttrande 

Bedömning om rimligheten i detta bör göras av de politiska partierna 

utifrån sina nomineringsprocesser. 

--------------------------------------------------------------------------------------  

 Att bolagsordningen för Falbygdens Bredband AB förtydligas, där 

det idag förekommer sammanblandningar av olika frågor. Vidare bör 

bolagsordningen revideras i den del som avser att ”inhämta 

Falköpings kommuns ställningstagande avseende frågor som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”, där det bör 

ändras till ”Falköpings kommuns kommunfullmäktige”. 

Kommentar/Yttrande 

Ja, skrivningen kommer att uppdateras nästa gång när en revidering av 

bolagsordningen sker. 

Finansiering 

Förslag till beslut genererar i sig inga direkta kostnader i dagsläget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 110/2021 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-13  

Missiv till granskningsrapport från kommunrevisionen, 2021-06-19 

Granskningsrapport från KPMG, 2021-06-19 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunrevisionen 

Kommunledningsförvaltningen 

Falköpings Hyresbostäder AB            
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§ 155 Dnr 2021/00360  

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 
2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings 

kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 2021.  

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.  

Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2021 visar ett positivt 

resultat på 91,2 miljoner kronor, exklusive förändring semesterlöneskuld. 

Föregående år var motsvarande resultat 75,3 miljoner kronor. Helårs-

prognosen totalt för kommunen visar ett resultat på 88,6 miljoner kronor, 

föregående år var prognosen 61,8 miljoner kronor. Det är alltså betydligt 

högre resultat än föregående år både vad gäller utfall och prognos.  

Nämndernas prognoser visar underskott på sammanlagt -13,7 miljoner 

kronor (föregående år överskott med +6,5 miljoner kronor) jämfört med 

budget. Flera nämnder prognosticerar underskott; barn- och utbildnings-

nämnden -8,4 miljoner kronor, kommunstyrelsen -0,5 miljoner kronor, 

kompetens- och arbetslivsnämnden -9,9 miljoner kronor, kultur- och 

fritidsnämnden -3,8 miljoner kronor, nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg -0,3 miljoner kronor och tekniska nämnden -5,4 miljoner kronor. 

Socialnämndens prognos visar ett överskott på +14,6 miljoner kronor. Vid 

analysen av ska beaktas verksamhetsflytten av enheten för stöd- och 

försörjning från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden som 

genomfördes den 1 maj 2021. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds 

delårsrapport samt kortfattat i denna kommuntotala delårsrapport.  

Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på -4,7 miljoner kronor för 

år 2021. De centrala posterna visar ett underskott på -4,6 miljoner kronor 

jämfört med budget, vilket till största delen beror på högre pensions-

kostnader på grund av att livslängsantagandet har förändrats. Under 

finansiella och övriga poster finns en avvikelse vad gäller avskrivningar och 

kapitalkostnader på +13,0 miljoner kronor vilket hänför sig till interränta och 

förskjutning i färdigställande av investeringar. Prognosen för finansiella 

intäkter överstiger budget med +6,5 miljoner kronor vilket till största del 

beror på värdestegring av kommunens pensionsplaceringar.  
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Vad gäller överskott avseende finansiella kostnader beror det på det låga 

ränteläget och att två ränteswappar löstes sent på året 2020, som nu 

genererar lägre räntekostnader.  

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas nu till 40,7 miljoner kronor 

högre än budgeterat. Det är glädjande att konstatera att det ekonomiska läget 

med förväntad större arbetslöshet och lägre skatteintäkter inte blev så 

negativt som Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser visade 

för drygt ett år sedan.  

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god 

ekonomisk hushållning, och har senast beslutats i samband med kommun-

fullmäktiges beslut om budget för år 2021 och flerårsplan för åren 2021–

2023. Det innebär att det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av 

följande resultatkrav. 

 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och 

statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden 2021–2023 

ska dock resultatet årligen uppgå till minst 45 miljoner kronor.  

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid 

utgången av perioden 2021–2023. Från år 2024 får kommunens 

investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och 

resultat, det vill säga låneskulden ska inte öka.  

Dokument ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv" kommer att justeras så att det överensstämmer 

med de av kommunfullmäktige antagna finansiella målen. God ekonomisk 

hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett resultat för år 2021 på 

45,0 miljoner kronor, vilket också är beslutat budgeterat resultat för år 2021. 

I den nu framlagda delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 88,6 

miljoner kronor, det vill säga en positiv avvikelse med 43,6 miljoner kronor 

från budget. Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid 

utgången av perioden 2021–2023. Prognosen är att låneskulden kommer att 

uppgå till 1 200 miljoner kronor vid utgången av år 2021. De finansiella 

målen för god ekonomisk hushållning ser därför ut att uppfyllas för år 2021.  

Måluppfyllelse 

Det arbete som genomförs i kommunens olika verksamheter bidrar till den 

gemensamma måluppfyllelsen. Under året har pandemin fortsatt att påverka 

på olika sätt. Vissa delar har fått sättas på paus, medan andra delar har 

utvecklats i snabb takt. Målarbetet innebär dock långsiktiga processer och 

det krävs ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning, genom 

uppföljning utifrån helhet och analys av resultat, för att ge en så 

övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt 

uppdrag. 
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Kommunfullmäktige har beslutat om fyra mål i syfte att nå till visionen om 

”Det goda livet”.   

Kommunens fyra mål är följande. 

 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.  

 Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping. 

 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. 

 Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 

tillitsbaserad styrning.  

Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns 

angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas 

uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis 

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

godtagbart.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap kommunallagen uppsiktsplikt över 

samtliga nämnder. Enligt instruktion för kommundirektören ansvarar 

kommundirektören för att samordna arbetet med att fullgöra kommun-

styrelsens uppsiktsplikt över kommunens övriga nämnder.       

I kommunens dokument ”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 

budgetram. I de fall nämndens åtgärder medför ändrad verksamhets-

inriktning 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.” 

Flera av nämnderna prognostiserade underskott för år 2021. Den totala 

avvikelsen för nämnderna är dock relativ låg, 0,63 procent. Variationen 

mellan nämnderna är dock relativt stor. Uppföljning med respektive nämnd 

sker vid dialogmöte med nämnderna den 11 oktober 2021.  

Kommunledningsförvaltningen vill uppmärksamma ett par områden som kan 

förändra kommunens resultat under återstoden av år 2021. 

 Den pågående utredningen kring placeringen av Platåskolan. Vid 

placering på annan plats än planerat kan det bli aktuellt att 
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kostnadsföra del av de projektutgifter som lagts ner som idag är 

bokförda i balansräkningen som pågående arbete.  

 Som ett led i att långsiktigt sänka kommunens kommande 

pensionskostnader kan det vid beslut om delinlösen av pensions-

skuld, del av ansvarsförbindelsen, påverka kommunens resultat för år 

2021. En sådan inlösen ger högre kostnad år 2021 och därmed lägre 

resultat för det enskilda året 2021, men kommer sedan på längre sikt 

ge kommunen lägre pensionskostnader. Delinlösen av pensionsskuld 

kräver särskilt beslut i kommunfullmäktige. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per 

den 31 augusti 2021.  

Finansiering 

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett 

resultat för år 2021 på 45,0 miljoner kronor. I den nu framlagda 

delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 88,6 miljoner kronor det vill 

säga en positiv avvikelse med 43,6 miljoner kronor från budget. Det 

finansiella målet för ekonomisk hushållning ser därför ut att  uppfyllas för år 

2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 111/2021 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-21 

Delårsrapport per den 31 augusti för Falköpings kommun, 2021-09-21 

Verksamhetsrapporter per den 31 augusti 2021 från samtliga nämnder 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 156 Dnr 2021/00361  

Flerårsplan för åren 2022-2024 och budget för år 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande 

finansiella mål: 

 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och 

statsbidrag, över tid avser en tioårsperiod. För perioden år 2022-2024 

skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45 miljoner kronor.  

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid 

utgången av perioden år 2022-2024. Från år 2024 får kommunens 

investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och 

resultat, det vill säga låneskulden skall inte öka.   

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen på 

21,95 ska vara oförändrad under år 2022. 

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

driftsbudgeten för år 2022 och plan 2023-2024. 

4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

investeringsbudgeten för år 2022 och plan 2023-2026. 

5 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2022 och plan 

2023-2024. 

6 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 

kommunstyrelsen att följa upp 2022 års löneöversyn och vid behov 

utfördela avsatta centrala medel för löneöversyn till nämnderna. 

7 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 

kommunstyrelsen att besluta om användning och fördelning av centrala 

budgetpotter, tillfällig budgetpott för oförutsett, strategiska 

utvecklingsmedel, utredning lokalbehov samt utredning driftkostnader 

MEX/fastigheter. 

8 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen 

och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för år 2022-2024 

med verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån fastställd budgetram. 

Verksamhetsplanen ska vara nämnds beslutad senast den 31 januari 2022  

9 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda lokaliseringarna för stadsbiblioteket i Falköping, 

Falbygdens museum samt museets samlingar på Aristo med syfte att nå 

ett mer effektivt och ändamålsenligt lokalutnyttjande. Uppdraget ska 
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återrapporteras till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden 

under år 2022. 

10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att genomlysa re/löpande investeringsbudgeten. Uppdraget ska 

återredovisas till kommunstyrelsen under år 2022. Till budgetprocessen 

för 2023-2025 ska underlag för periodens re/löpande investeringar 

presenteras samt till budgetprocess för 2024-2026 ska nytt förslag på 

fördelning av re/löpande investeringar tas fram 

Kommunstyrelsens beslut 

11 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna revideringar i budget-

dokumentet, enligt bilagd lista, daterad 7 oktober 2021.  

Deltar ej i beslutet 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Fredy Neüman 

(S), Ingvor Bergman (S), Johanna Svensson (S) och Niclas Hillestrand (S) 

deltar ej i beslutet. 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna; Jonas Larsson 

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

Sammanfattning 

Flerårsplan för år 2022-2024 är den styrande majoritetens förslag på hur 

drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de 

kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven 

i kommunlagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och 

ekonomistyrning. Flerårsplanen för år 2022-2024 uppfyller Falköpings 

kommuns definition av god ekonomisk hushållning via att båda finansiella 

målen är uppnådda under flerårsplanens period.   

Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 

ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 

kommunledningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 112/2021 

Förändringar i flerårsplan 2022-2024 till KS, 2021-10-07 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-28 

Flerårsplan för år 2022-2024 och budget för år 2022, till KS, 2021-10-07 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar på följande tillägg. "Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna revideringar i budgetdokumentet enligt bilagd lista.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 

och yrkandet från Adam Johansson (M) och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med dessa.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 157 Dnr 2020/00494  

Rapportering från arbetet i kommunalförbunden 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M) informerar från möte 

med Skaraborgs kommunalförbund den 8 oktober, då det var direktionsmöte 

samt ett rådslagsmöte tillsammans med kommundirektörerna med fokus på 

arbete med RUS (regional utvecklingsstrategi). 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Karola Svensson (C) informerar från 

senaste mötet med direktionen med AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg) 

som den 27 september gav förbundsdirektören i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för avtalssamverkan gällande behandling av matavfall 

enligt förslag från Falköpings kommun.   
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§ 158 Dnr 2021/00001  

Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2021 

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 Beslut från Naturvårdsverket om fastställande av slutligt 

stödbelopp och slututbetalning gällande laddinfrastruktur i 

Falköping 

2 Beslut från Naturvårdsverket om fastställande av slutligt 

stödbelopp och återkrav gällande åtgärden cykelgarage 

3 Anmälan om personuppgiftsincident – ärendenummer 8950 

4 Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbund den 10 september 

2021 

5 Protokoll från kommunalförbundet Avfallshantering Östra 

Skaraborg den 27 september 2021 

6 Inspektionsprotokoll från inspektion av överförmyndaren i 

Falköpings kommun 

7 Protokoll från kommunalförbundet Skaraborgsvatten den 27 

augusti 2021 
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§ 159 Dnr 2021/00005  

Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2021 

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. Kommun-

styrelsen 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 delegations-

bestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande 

sammanträde. Anmälda delegationsbeslut presenteras för kommunstyrelsen i 

form av nedanstående förteckning. 

Anmälda delegationsbeslut 

Dokumentid Beslut 

 

Handläggare 

87526 Avtal om förbundsordning för 

kommunalförbundet Miljösamverkan östra 

Skaraborg 

Pia Alhäll 

87539 Köpeavtal Blåsten 3, undertecknat Lolita 

Dikanda 

87551 Adressättning för fastigheten Freden 2 Mikael Carp 

87555 Krislägesavtal med fackförbundet Akavia 2021, 

bilaga 4 

Maria 

Axelsson 

87556 Krislägesavtal med fackförbundet 

Arbetsterapeuterna 2021, bilaga 4 

Maria 

Axelsson 

87557 Krislägesavtal med Brandmännens Riksförbund 

2021, bilaga 4 

Maria 

Axelsson 
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Dokumentid Beslut 

 

Handläggare 

87558 Krislägesavtal men fackförbundet DIK 2021, 

bilaga 4 

Maria 

Axelsson 

87559 Krislägesavtal med fackförbundet 

Fysioterapeuterna 2021, bilaga 4 

Maria 

Axelsson 

87560 Krislägesavtal med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet 2021 

Maria 

Axelsson 

87561 Krislägesavtal med fackförbundet Ledarna 2021, 

bilaga 4 

Maria 

Axelsson 

87562 Krislägesavtal med Lärarförbundet 2021, bilaga 4 Maria 

Axelsson 

87563 Krislägesavtal med Psykologförbundet 2021, 

bilaga 4 

Maria 

Axelsson 

87564 Krislägesavtal med Skolledarförbundet 2021, 

bilaga 4 

Maria 

Axelsson 

87565 Krislägesavtal med fackförbundet SRAT 2021, 

bilaga 4 

Maria 

Axelsson 

87566 Krislägesavtal med akademikerförbundet SSR 

2021, bilaga 4 

Maria 

Axelsson 

87567 Krislägesavtal med fackförbundet Sveriges 

arkitekter 2021, bilaga 4 

Maria 

Axelsson 

87568 Krislägesavtal med fackförbundet Sveriges 

Ingenjörer 2021, bilaga 4 

Maria 

Axelsson 

87569 Krislägesavtal med fackförbundet Vision 2021, 

bilaga 4 

Maria 

Axelsson 

87570 Krislägesavtal med Vårdförbundet 2021, bilaga 4 Maria 

Axelsson 

87571 Krislägesavtal med Lärarnas Riksförbund 2021, 

bilaga 4 

Maria 

Axelsson 

87581 Avtal med Trustzone A/S om mjukvara för 

certifikatshantering 

Håkan 

Persson 

87620 Tilläggsavtal Tingshögen 15 undertecknat Lolita 

Dikanda 

87622 Attesträtt vid kommunledningsförvaltningen 

gällande från 2021-09-01 

Susanne 

Beijbom 
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Dokumentid Beslut 

 

Handläggare 

87626 Köpeavtal för del av Tåstorp 7:7 till Götenehus 

AB 

Lolita 

Dikanda 

87637 Köpekontrakt Yllestads Prästbol 3:6, Yllestads 

skola 

Lolita 

Dikanda 

87650 Adressättning för fastigheten Läkaren 4 Mikael Carp 

87754 Adressättning för fastigheten Bestorp 12:12 Mikael Carp 

87756 Adressättning för fastigheten Mösseberg 47:10 Mikael Carp 

87758 Adressättning för fastigheten Mösseberg 47:15 Mikael Carp 
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset och via Teams, klockan 13:00–15:58, ajournering kl. 
15:01–15:20 


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), på distans 
Johanna Svensson (S) 
Pema Malmgren (M) 
Annika Carp (L) 
Marita Ljus (SD), på distans 
Niclas Hillestrand (S) 
Erik Kyrkander (V) 
Vanja Wallemyr (C), § 145, §§147-155, 157-159, kl. -15:45 
Eva Dahlgren (C), tjänstg. ers., § 146, 156 
 


Ersättare 


 


Roger Lundberg (S) 
Heléne Svensson (S) 
Eva Dahlgren (C), tjänstg. ers., § 146, 156 
Corry Thuresson (S) 


Övriga närvarande 
 
 
 


Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist, på distans 
Cecilia Nordh, lokalstrateg § 145, på distans 
Jan Aurén, fastighetschef, § 145, på distans 
Stefan Danielsson, projektledare, § 145, på distans 
Richard Lööv, projektledare, § 145, på distans 
Krister Lundberg, projektledare, § 145, på distans 
Maria Axelsson, HR-chef, § 146, 155, på distans 
Amelie Sandström, bitr. stadsbyggnadschef, § 151, på distans 
Magnus Fleischer, ekonomichef, §§ 154-156, på distans 
Elin Stål Tingbratt, redovisningsansvarig, § 155, på distans 
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef, §§ 155-156, på distans 
Maria Mannvik, förvaltningsekonom, § 155-156, på distans 


Justerare Ingvor Bergman (S) 


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Linda Karelid Paragrafer §§ 145-159 


Ordförande Adam Johansson 


Justerare  Ingvor Bergman  


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kommunstyrelsen 


Sammanträdesdatum 2021-10-13 


Justeringsdatum 2021-10-15 


Anslaget är uppsatt  2021-10-15–2021-11-05 


Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Sebastian Helin 
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§ 145 Dnr 2021/00030  


Information och statusrapport om pågående 
byggnadsprojekt år 2021  


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Lokalsamordnare Cecilia Nordh, fastighetschef Jan Aurén och projekt-


ledarna Stefan Danielsson, Richard Lööv och Krister Lundberg på samhälls-


byggnadsförvaltningen informerar om följande pågående byggnadsprojekt. 


• Platåskolan 


• Stenstorps vårdcentral 


• Mössebergskolan 


• Rivning Stenstorps skola 


• Frökindsgården 


• Ranliden 


• Stadshuset 


• Korttidsboende (ersättning Näregården och Prästgårdsgatan) 


• Odensbergs skola 


• Odensbergs förskola och kök 


  


 


            







 


Kommunstyrelsen 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


4 (33) 


Sammanträdesdatum 


2021-10-13 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 146 Dnr 2021/00368  


Antagande av riktlinje för lönebildning 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva löne-


policy antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2013, § 147, 


från och med den 15 november 2021. 


2  Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinje för lönebildning. Riktlinjen 


gäller från och med den 15 november 2021 under förutsättning att 


kommunfullmäktige beslutar i enlighet med beslutspunkt 1.  


Reservation 


Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Fredy Neüman 


(S), Ingvor Bergman (S), Johanna Svensson (S) och Niclas Hillestrand (S) 


reserverar sig till förmån för bifall till Ingvor Bergmans (S) yrkande.  


Bakgrund 


Inom Falköpings kommun är medarbetarna den viktigaste resursen för att 


skapa väl fungerande verksamheter. Lönebildning och lönesättning ska 


medverka till att målen för Falköpings kommuns verksamhet uppnås och att 


verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt. En avgörande 


förutsättning för en effektiv och fungerande verksamhet är att Falköpings 


kommun kan attrahera, rekrytera, motivera, utveckla och behålla 


medarbetare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt. 


Riktlinjen för lönebildning uttrycker Falköpings kommuns synsätt och 


värderingar när det gäller lönebildning och lönesättning. Riktlinjen utgör 


stöd för förvaltningarnas arbete i lönebildningsfrågor samt fungera som stöd 


för chefer och medarbetare vid lönesättning. Riktlinje för lönebildning utgår 


från de centrala avtalens principer och omfattar samtliga medarbetare i 


Falköpings kommun. 


Riktlinje för lönebildning har i förhållande mot tidigare lönepolicy 


uppdaterats och förnyats. Då kommunstyrelsen har det övergripande 


arbetsgivaransvaret föreslås en ändring av nivå för beslut. Syftet med denna 


riktlinje är att den skall verka normerande, och skall fungera som en slags 


handbok som anger ramarna i en viss fråga. Det vill säga ett rekommenderat 


sätt att handla och agera i lönebildningsfrågor.  


Riktlinje för lönebildning har behandlats i centralsamverkans grupp, 


CESAM samt i personalstrategiska gruppen. Riktlinjen har även varit upp 


för dialog i kommunledningsgruppen.  
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Förvaltningens bedömning 


Denna riktlinje har tagits fram för att skapa förutsättningar för en enhetlig 


hantering av lönepolitiken och ämnar fungera som ett stöd i 


lönebildningsfrågor.  


Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att anta 


denna riktlinje  


Finansiering 


Beslutet föranleder inga övriga kostnader. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 109/2021 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen  


Förslag till riktlinje för lönebildning. 


Lönepolicy, 2013-11-25 


Yrkanden 


Ingvor Bergman (S) yrkar på följande ändring: 


Under rubriken ”Nytt avtal eller ny arbetsplats med samma befattning” 


”Medarbetare som under löpande år byter arbetsplats, får ny tidsbegränsad 


anställning eller tillsvidareanställs och har samma befattning har rätt till 


löneinplacering utifrån arbetsgivarens lönestruktur.” 


Johanna Svensson (S) yrkar bifall till Ingvor Bergmans (S) ändringsyrkande. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 


och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets 


förslag. 


Ordförande ställer sedan proposition på Ingvor Bergmans (S) yrkande 


respektive avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. 


Votering begärs. 


För att rösta avslag till ändringsyrkandet anges ja och för att rösta i enlighet 


med Ingvor Bergmans (S) yrkande anges nej. 


Med omröstningsresultatet 7 ja-röster och 6 nej-röster har kommunstyrelsen 


beslutat att avslå yrkandet. 
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Omröstningslista 


Omröstningslista § 146 


 Ledamöter Ja Nej Avstår 


S Fredy Neüman  X  


C Karola Svensson X   


KD Dan Hovskär X   


SD Jonas Larsson   X  


S Ingvor Bergman  X  


S Johanna Svensson  X  


M Pema Malmgren X   


L Annika Carp X   


SD Marita Ljus  X  


S Niclas Hillestrand  X  


V Erik Kyrkander X   


C Eva Dahlgren X   


M Ordförande Adam Johansson X   


 Summa 7 6  


  


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 147 Dnr 2021/00259  


Ändring av avfallstaxa för kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 


avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg 


enligt direktionens förslag. 


2  Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022 och ersätter 


kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020, § 107. 


3 Besluten i punkterna 1-2 gäller under förutsättning att alla 


medlemskommuner i kommunalförbundet Avfallshantering östra 


Skaraborg fattar beslut i enlighet med direktionens förslag.  


Bakgrund 


Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg, 


(AÖS) beslutade den 24 maj 2021, § 12, att föreslå kommunfullmäktige i 


AÖS medlemskommuner att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa att 


träda i kraft den 1 januari 2022.  


Enligt den skrivelse som bilagts beslutet uppges att AÖS gör årliga 


underskott sedan år 2013. Det beror på den utbyggnad av 


matavfallsinsamling som gjordes år 2011. Under åren 2011-2018 


finansierades underskottet genom att ta av kommunalförbundets egna 


kapital. Möjligheten till fortsatt finansiering genom eget kapital är dock 


begränsad varför avgiftshöjningar behövs. Direktionen beslutade år 2020 om 


att årligen höja intäkterna med fem procent för att minska underskotten. 


Förslaget innebär att grundavgifterna höjs. För småhus och verksamheter 


föreslås en höjning med 100 kronor till 900 kronor. För lägenheter och 


fritidshus föreslås att höjningen av grundavgiften görs med 50 kronor till 450 


kronor. Som exempel innebär det att årsavgiften för ett abonnemang för 


småhus för 190 liter med mat höjs från 1905 kronor per år till 2005 kronor 


per år. Det kan jämföras med den genomsnittliga avgiften för ett villahushåll 


som år 2019 var 2 224 kronor enligt Avfall Sverige. För ett flerbostadshus 


om 48 lägenheter med utsortering av matavfall innebär förändringen att 


avgiften stiger från 36 510 kronor per år till 38 910 kronor. 


Förslaget innebär även att avgifterna för tömning av små 


avloppsanläggningar höjs. Anledningen till att avgifterna höjs är framför allt 


ökade kostnader för behandling av slam. Höjningen görs med fyra procent 


för små avloppsanläggningar. 
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För Falköpings kommuns del sker även en mindre höjning av avgifterna för 


mottagning av säck vid Falevi återvinningscentral från 100 kronor till 120 


kronor per säck. Denna avgift gäller endast för kunder som har fått total 


dispens från sophämtning.  


Förslaget har beretts av kommundirektörerna i medlemskommunerna som 


inte har haft några synpunkter på förslaget.  


Förvaltningens bedömning 


Kommuner har rätt att meddela föreskrifter om avgifter om att avgift ska 


betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 


enligt 27 kapitlet 4–6 §§ miljöbalken. Enligt ett rättsfall från Högsta 


förvaltningsdomstolen, HFD 2013 ref. 80, har en kommun inte rätt att 


delegera föreskriftsrätt till kommunalförbund utan måste själva fatta beslut 


om i detta fall avfallstaxan. 


Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det 


framtagna förslaget till avfallstaxa. Taxan ska gälla från och med den 1 


januari 2022 och ersätta kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020, 


§ 107. Besluten i punkterna 1–2 föreslås gälla under förutsättning att 


samtliga medlemskommuner fattar beslut i enlighet med direktionens 


förslag.   


Finansiering 


AÖS verksamhet finansieras av avgifter från renhållningskollektivet och inte 


av medlemskommunerna.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 113/2021 


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-08-24 


Direktionens beslut, 2021-05-24 


Skrivelse gällande avfallstaxa, 2021-04-21 


Förslag till avfallstaxa, 2021-05-24 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 148 Dnr 2021/00311  


Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av taxa 


för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 


2  Ändringen gäller från och med den 1 januari 2022 och tas upp i ny 


kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut 


den 26 oktober 2020, § 128.  


Bakgrund 


Tekniska nämnden beslutade den 21 juni 2021, § 71, att föreslå 


kommunfullmäktige att anta höjning av brukningsavgifterna i taxa för 


Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt bilagt 


taxeförslag.  


Enligt bakgrunden till tekniska nämndens beslut behövs en höjning av 


brukningsavgifterna göras med fem procent för att uppnå budgetbalans och 


återställa VA-fonden. Återställs inte underskott i VA-fonden inom tre år är 


skattekollektivet skyldigt att finansiera detta.  


Kostnaderna kommer att öka under år 2022 för bland annat levererat vatten. 


Skaraborgsvatten har aviserat en ökning med 2,4 procent för levererat vatten 


och har aviserat högre ökningar i framtiden för att kunna investera i 


anläggningar för säker leverans. Kostnaderna för löner samt interna och 


externa tjänster kommer också att öka med cirka tre procent. Även 


kapitalkostnaderna kommer att öka för reinvesteringar för att kunna uppnå 


målet på 100-års renoveringstakt på ledningsnätet.  


Förslaget till ändring ligger i nivå med branschorganet Svenskt vattens 


rekommendation om årlig höjning om 4,1 %. Förslaget innebär en höjning 


med 31,50 kronor till 663,25 kr per månad för typhus A (villa) och för 


typhus B (lägenhet) en höjning med 17,70 kr till 370,70kr per månad. Enligt 


Svenskt vattens taxestatistik för år 2020 är mediankostnaden för typhus A 


652 kr per månad och för typhus B 407 kr per månad.  


Förvaltningens bedömning 


Enligt 24 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att en 


fastighetsägare inom vissa angivna förutsättningar ska betala avgifter för en 


allmän VA-anläggning. Avgifterna får bestämmas som anläggningsavgifter 


och brukaravgifter enligt 29 § samma lag och de ska fastställas av 


kommunen i en taxa enligt 34 §. Grunden för avgifternas storlek och hur de 


beräknas framgår av 29-34 §§ samma lag. 
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Mot bakgrund av tekniska nämndens beslut föreslår 


kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige antar ändring av taxa 


för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 


Ändringen gäller från och med den 1 januari 2022 och tas upp i ny 


kommunal författningssamling som ersätter kommunfullmäktiges beslut den 


26 oktober 2020, § 128.         


Finansiering 


Taxan är avgiftsfinansierad och belastar därför VA-abonnenterna. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114/2021 


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-08-19 


Tekniska nämnden § 71/2021, 2021-06-21 


Förslag till taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och 


avloppsanläggningar, 2021-06-21 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            







 


Kommunstyrelsen 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


11 (33) 


Sammanträdesdatum 


2021-10-13 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 149 Dnr 2021/00261  


Beslut om utbetalning av kommunstrategiskt bidrag till 
föreningen Alphems Arboretum för år 2021  


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beviljar Alphems Arboretum kommunstrategiskt 


bidrag för år 2021 med 300 000 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 mål 1 om ett socialt hållbart Falköping och till mål 


3, ett näringsliv som utvecklas, genom att bevara och utveckla ett unikt 


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 är ett turistmål i Falköpings kommun och drivs som en 


ideell förening. Parken är anlagd under åren 1903–1953. 1956 köptes 


trädgårdsanläggningen av Vilske Hembygds- och Fornminnesförening. 1988 


övertogs parken av Föreningen Alphems Arboretum. Alphems Arboretum 


har ett samarbete med Studiefrämjandet via guidning av området. 


Alphems Arboretum har ansökt om ett kommunstrategiskt bidrag om 


300 000 kronor för år 2021. I ansökan anger föreningen att bidraget ska 


användas till del av lön vaktmästare, plantering av ersättningsträd, 


ommålning av kaffebyggnad och installation av UV-filter för rening av 


dricksvatten. Föreningen uppger att de även får bidrag från Arbets-


förmedlingen och Grevills fond. För år 2020 fick föreningen ett bidrag om 


200 000 kronor från Falköpings kommun. 


Föreningens resultat för år 2020 visar en vinst om 85 000 kronor. Föreningen 


ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna. Personalkostnaderna utgör 
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68 % av budgeten. Kommunbidraget till föreningen består av 38 % av 


intäkterna i budget. Föreningens del är 27 %. Lönebidragsdelen är 28%. 


Budgetposten för kommunstyrelsens bidragsgivning är lägre än tidigare år, 


och förvaltningen har därför föreslagit att även bidragsgivning ska vara lägre 


för att hålla budget. Efter politisk beredning med den politiska majoriteten 


har viljan att bevilja föreningarnas ansökta summa uttryckts. Av denna 


anledning föreslås ansökning från Alphems Arboretum om kommun-


strategiskt bidrag beviljas med 300 000 kronor, även om det innebär att 


budget för bidragsgivningen inte håller och därmed än strider mot 


riktlinjerna för föreningsbidrag.  


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltningens bedömning är att bevilja Alphems 


Arboretum kommunstrategiskt bidrag. 


Finansiering 


Finansieringen sker ur kommunstyrelsens bidragsgivning, 


kommunstrategiska bidrag för år 2021 med 300 000 kronor. 


Avvikelserapportering för kommunstyrelsens budget kommer att utfärdas.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115/2021 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-13 


Ansökan från Alphems Arboretum för år 2021 


  


 


Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 


Susanne Beijbom, ekonom 


Ekonomiavdelningen 


Per Larsson, kommunstrateg 


Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen 


Alphems Arboretum 
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§ 150 Dnr 2021/00343  


Beslut om utbetalning av kommunstrategiskt bidrag till 
Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening för år 2021 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beviljar ansökan om kommunstrategiskt bidrag för år 


2021 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 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 och genom att anställa sommarjobbare. 


 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 Tå Mularp Tiarp Hembygdsförening har ansökt ett 


kommunstrategiskt bidrag om 50 000 kronor för år 2021. I ansökan anger 


föreningen att bidraget ska användas till vaktmästarbidrag för skötsel av 


Hembygdsmuseum liknade Alphems Arboretum fått tidigare år. Åsle Tå 


Mularp Tiarp Hembygdsförening utför ca 2500-3000 ideella timmar varför 


de inte kan belasta medlemmar mer.  


Kostnaden för vaktmästare ligger runt 50 000 kronor varje år inklusive 


material. För år 2020 fick föreningen ett bidrag om 50 000 kronor. 


Föreningens resultat för år 2020 visar en vinst om 48 000 kronor. Föreningen 


ska själv svara för rimlig del av kostnaderna. Resultatredovisningen visar 


inga personalkostnader. Kommunbidraget består av 8 % av intäkterna i 


utfallet. Föreningens del är 75 %. Den största delen är intäkter från inträde. 
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Budgetposten för kommunstyrelsens bidragsgivning är lägre än tidigare år, 


och förvaltningen har därför föreslagit att även bidragsgivning ska vara lägre 


för att hålla budget. Efter politisk beredning med den politiska majoriteten 


har viljan att bevilja föreningarnas ansökta summa uttryckts. Av denna 


anledning föreslås ansökning från Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening om 


kommunstrategiskt bidrag beviljas med 50 000 kronor, även om det innebär 


att budget för bidragsgivningen inte håller och därmed än strider mot 


riktlinjerna för föreningsbidrag.  


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltningens bedömning är att bevilja Åsle Mularp Tiarp 


Hembygdsförening kommunstrategiskt bidrag.  


Finansiering 


Finansieringen sker ur kommunstyrelsens bidragsgivning, kommun-


strategiska bidrag för år 2021 med 50 000 kronor. Avvikelserapportering för 


kommunstyrelsens budget kommer att utfärdas. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 116/2021 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-13 


Ansökan från Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening för år 2021 


  


 


Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 


Susanne Beijbom, ekonom 


Ekonomiavdelningen 


Per Larsson, kommunstrateg 


Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen 


Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening            
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§ 151 Dnr 2021/00339  


Naturvårdsavtal med Länsstyrelsen Västra Götalands 
län om skötsel av rikkärr på del av fastigheten Gamla 
Stan 2:26 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun undertecknar ett 10-


årigt naturvårdsavtal med Länsstyrelsen i Västra Götalands län för skötsel 


av rikkärr med omgivande marker genom åtgärder som bete och röjning 


på del av fastigheten Gamla Stan 2:26.  


Sammanfattning 


Kommunen har fått en förfrågan från länsstyrelsen att teckna ett 10-årigt 


naturvårdsavtal med dem för en adekvat skötsel på ett värdefullt natur-


område, ett rikkärrsområde, vid Krokstorp, strax söder om det nya handels-


området med bland annat Biltema, Falköping. Stadsbyggnadsavdelningen 


bedömer att naturvårdsavtalet gynnar både kommunens skötsel av värdefulla 


naturområden och att det är ekonomiskt fördelaktigt då länsstyrelsen 


bekostar åtgärderna som stängsling och röjning av området. Därför föreslår 


stadsbyggnadsavdelningen att kommunstyrelsen godkänner avtalet och att 


kommunen undertecknar avtalet. 


Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 


ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 


kommunledningsförvaltningen.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117/2021 


Tjänsteutlåtande från stadsbyggnadsavdelningen, 2021-09-07 


Förslag till naturvårdsavtal för del av fastigheten Gamla stan 2:26, 


Falköpings kommun, 2021-09-23 


  


 


Paragrafen skickas till  
Länsstyrelsen Västra Götaland  


Dag Fredriksson, Stadsbyggnadsavdelningen 


Alexander Järkeborn, Stadsbyggnadsavdelningen 
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§ 152 Dnr 2021/00366  


Anslutning till Borgmästaravtalet, Covenant of Mayors 
for Climate & Energy - Europe, 2050 targets 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun ansluter sig till det 


nya Borgmästaravtalet, ”Covenant of Mayors for Climate & Energy – 


Europe, 2050 target”.  


Sammanfattning 


Borgmästaravtalet är ett samarbete mellan lokala myndigheter i Europa för 


att synliggöra lokala klimatåtgärder och tillsammans skala upp 


ambitionsnivån i klimatomställningen. År 2009 undertecknade Falköpings 


kommun Borgmästaravtalet som då innehöll mål fram till 2020. Kommunen 


har nu möjlighet att förnya sitt åtagande genom att ansluta sig till den senaste 


versionen av Borgmästaravtalet som innehåller mål om klimatneutralitet 


2050. Falköpings klimatstrategi 2021-2030 innehåller ambitioner som är helt 


i linje med det nya Borgmästaravtalet och det bedöms lämpligt att fortsätta 


vara med.  


Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 


ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 


kommunledningsförvaltningen.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2021 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-13 


Covenant of Mayors for Climate & Energy – Europé, 2050 targets 


  


 


Paragrafen skickas till  
Nina Ramsauer, miljöstrateg 
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§ 153 Dnr 2021/00340  


Beslut om sammanträdesdagar år 2022 för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande dagar under år 


2022. 


Sammanträden 
2 februari, 2 mars, 23 mars, 4 maj, 1 juni, 22 juni, 31 augusti,  


5 oktober, 7 december. 


 Sammanträdena startar klockan 13:00.  


Studiebesök 


Studiebesöken äger rum samma dagar som kommunstyrelsens 


arbetsutskotts sammanträden, med start klockan 10:00. 


2 Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar under år 2022. 


19 januari, 16 februari, 16 mars, 6 april, 18 maj, 15 juni, 17 augusti,  


14 september, 19 oktober, 16 november. 


 Sammanträdena startar klockan 13:00. 


3   Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar under år 2022. 


31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 27 juni, 29 augusti,     


26 september, 31 oktober, 28 november, 12 december. 


Sammanträdena startar klockan 18.30, med undantag för aprilmötet då 


årsredovisningen behandlas där mötet startar klockan 17.00, budgetmötet 


i november där mötet startar klockan 09.00 samt sista mötet i december 


som startar kl. 17.00.      


Bakgrund 


Kommunstyrelsen, dess utskott och kommunfullmäktige ska årligen besluta 


om dag och tid för sina sammanträden. Kommunledningsförvaltningen har 


arbetat fram ett förslag som bygger på att kommunfullmäktige sammanträder 


elva gånger under år 2022. Förslaget omfattar sammanträdesdagar för 


kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt fullmäktige, och de 


studiebesök som arbetsutskottet planerar att genomföra. Sammanträdesdagar 


för kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet kommer att fastställas av 


utskottet senare.  


Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i november ersätts med ett 


möte med kommunstyrelsens presidium för att bereda ärenden inför 


kommunstyrelsens sammanträde den 16 november. Anledningen är att ett 
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nytt arbetsutskott väljs först den 16 november. Tidigare arbetsutskotts 


mandatperiod löper ut vid tiden för det nyvalda kommunfullmäktiges första 


sammanträde, d.v.s. 31 oktober. 


Förvaltningens bedömning 


Från och med år 2020 gjordes förändringen att kallelsen till 


kommunfullmäktiges sammanträden skickas en vecka före sammanträdes-


dagen jämfört med tio dagar tidigare. På så sätt har kommunstyrelsens 


sammanträden kunnat läggas närmare kommunfullmäktiges sammanträden 


och hela beslutsprocessen har kunnat förkortas en vecka. Ett ärende vandrar 


snabbare från arbetsutskottet till kommunfullmäktige.  


Det är dock en planering som ställer höga krav på en fungerande 


beredningsprocess. Ärendena måste vara klara i den tid som är angiven som 


deadline och justeringen av protokollet efter ett sammanträde med 


kommunstyrelsen behöver göras redan på torsdagen eller fredagen efter 


sammanträdet.   


Finansiering 


På grund av att det 2022 är valår planeras det fler politiska sammanträden än 


ordinarie år. Ökade kostnader behöver hanteras i ordinarie budgetprocess. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 120/2021 


Tjänsteutlåtande från kommunledingsförvaltningen, 2021-09-09 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 154 Dnr 2021/00303  


Svar på kommunrevisionens granskning av 
kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt över 
kommunens bolag 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande till 


revisionen.  


Bakgrund 


På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 


Falköpings kommuns ägarstyrning och uppsikt över kommunens bolag. 


Revisionsrapporten från KPMG är daterad 17 juni 2021. 


Utifrån granskningens slutsatser lämnas följande rekommendationer: 


 Att i ett särskilt dokument fastställa vad som avses med uppsikt över 


bolagen och hur den praktiskt ska bedrivas. Ett sådant dokument 


behöver också reglera hur den förstärkta uppsikten ska bedrivas. 


 Tidigarelägga det årliga beslutet om den förstärkta uppsikten. 


Beslutet bör tas betydligt tidigare än 8-9 månader in på 


nästkommande år som beslutet avser. 


 Formalisera ägardialogerna i högre utsträckning och omfatta samtliga 


av kommunen ägda bolag i syfte att öka transparensen samt 


spårbarheten. Det är av vikt att olika uppfattningar i viktiga frågor 


kan spåras och verifieras via protokoll. 


 Uppdatera ägardirektiven av äldre datum och anta ägardirektiv för de 


bolag som saknar ett sådant. 


 Göra en bedömning av om det är rimligt att kommunstyrelsens 


ledamöter även sitter i styrelsen för ett av kommunen ägt bolag, 


vilket i praktiken innebär att kommunstyrelsen utövar uppsikt över 


sig själv. 


 Att bolagsordningen för Falbygdens Bredband AB förtydligas, där 


det idag förekommer sammanblandningar av olika frågor. Vidare bör 


bolagsordningen revideras i den del som avser att ”inhämta 


Falköpings kommuns ställningstagande avseende frågor som är av 


principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”, där det bör 


ändras till ”Falköpings kommuns kommunfullmäktige”. 
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Kommunrevisionen överlämnar härmed revisionsrapporten till 


kommunstyrelsen för yttrande med följande frågeställningar: 


 - Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att 


genomföra? 


Förvaltningens bedömning 


Nedan  redogör förvaltningen för sitt förslag till yttrande på respektive punkt 


i revisionsgranskningen. 


----------------------------------------------------------------------------------------- 


 Att i ett särskilt dokument fastställa vad som avses med uppsikt över 


bolagen och hur den praktiskt ska bedrivas. Ett sådant dokument 


behöver också reglera hur den förstärkta uppsikten ska bedrivas. 


Kommentar/Yttrande 


Ja, kommunstyrelsen har för avsikt att upprätta ett sådant dokument. Plan är 


det kommer att ske någon gång under våren 2022. 


------------------------------------------------------------------------------------------- 


 Tidigarelägga det årliga beslutet om den förstärkta uppsikten. 


Beslutet bör tas betydligt tidigare än 8-9 månader in på 


nästkommande år som beslutet avser. 


Kommentar/Yttrande 


Det beslut som togs 8-9 månader in på året var beslutet år 2020 och som 


gällde 2019 års granskning. För år 2021 fattades beslutet 16 juni 2021 och 


avsåg 2020 års granskning. Det är inte reglerat i lagen när ett beslut ska tas. 


Med de rutiner som förvaltningen har tagit fram med inhämtande av 


granskningsrapporter och ta del av årsredovisningar så är det inte möjligt att 


få upp granskningen tidigare för beslut.  


------------------------------------------------------------------------------------------- 


 Formalisera ägardialogerna i högre utsträckning och omfatta samtliga 


av kommunen ägda bolag i syfte att öka transparensen samt 


spårbarheten. Det är av vikt att olika uppfattningar i viktiga frågor 


kan spåras och verifieras via protokoll. 


Kommentar/Yttrande 


Kommunstyrelsen har utvecklat bolags och koncernfrågorna. Revideringar 


av bolagsordningar skedde under år 2019 och 2020. Då reviderades även 


ägardirektivet för Falköpings Hyresbostäder AB. I ägardirektivet beslutades 


om att formella ägardialogsmöten ska ske två gånger årligen. Det första 


mötet hölls 26 februari 2021 och nästa möte är planerat till den 15 oktober 


2021. Kommunstyrelsen avser att utveckla de formella frågorna än mer.  
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------------------------------------------------------------------------------------------- 


 Uppdatera ägardirektiven av äldre datum och anta ägardirektiv för de 


bolag som saknar ett sådant. 


Kommentar/Yttrande 


Ja, kommunstyrelsen har för avsikt att uppdatera dessa dokument. Planen är 


att hösten 2022. 


------------------------------------------------------------------------------------------- 


 Göra en bedömning av om det är rimligt att kommunstyrelsens 


ledamöter även sitter i styrelsen för ett av kommunen ägt bolag, 


vilket i praktiken innebär att kommunstyrelsen utövar uppsikt över 


sig själv. 


Kommentar/Yttrande 


Bedömning om rimligheten i detta bör göras av de politiska partierna 


utifrån sina nomineringsprocesser. 


--------------------------------------------------------------------------------------  


 Att bolagsordningen för Falbygdens Bredband AB förtydligas, där 


det idag förekommer sammanblandningar av olika frågor. Vidare bör 


bolagsordningen revideras i den del som avser att ”inhämta 


Falköpings kommuns ställningstagande avseende frågor som är av 


principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”, där det bör 


ändras till ”Falköpings kommuns kommunfullmäktige”. 


Kommentar/Yttrande 


Ja, skrivningen kommer att uppdateras nästa gång när en revidering av 


bolagsordningen sker. 


Finansiering 


Förslag till beslut genererar i sig inga direkta kostnader i dagsläget. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 110/2021 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-13  


Missiv till granskningsrapport från kommunrevisionen, 2021-06-19 


Granskningsrapport från KPMG, 2021-06-19 


  


Paragrafen skickas till  
Kommunrevisionen 


Kommunledningsförvaltningen 


Falköpings Hyresbostäder AB            
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§ 155 Dnr 2021/00360  


Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 
2021 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings 


kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 2021.  


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.  


Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2021 visar ett positivt 


resultat på 91,2 miljoner kronor, exklusive förändring semesterlöneskuld. 


Föregående år var motsvarande resultat 75,3 miljoner kronor. Helårs-


prognosen totalt för kommunen visar ett resultat på 88,6 miljoner kronor, 


föregående år var prognosen 61,8 miljoner kronor. Det är alltså betydligt 


högre resultat än föregående år både vad gäller utfall och prognos.  


Nämndernas prognoser visar underskott på sammanlagt -13,7 miljoner 


kronor (föregående år överskott med +6,5 miljoner kronor) jämfört med 


budget. Flera nämnder prognosticerar underskott; barn- och utbildnings-


nämnden -8,4 miljoner kronor, kommunstyrelsen -0,5 miljoner kronor, 


kompetens- och arbetslivsnämnden -9,9 miljoner kronor, kultur- och 


fritidsnämnden -3,8 miljoner kronor, nämnden för samhällsskydd mellersta 


Skaraborg -0,3 miljoner kronor och tekniska nämnden -5,4 miljoner kronor. 


Socialnämndens prognos visar ett överskott på +14,6 miljoner kronor. Vid 


analysen av ska beaktas verksamhetsflytten av enheten för stöd- och 


försörjning från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden som 


genomfördes den 1 maj 2021. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds 


delårsrapport samt kortfattat i denna kommuntotala delårsrapport.  


Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på -4,7 miljoner kronor för 


år 2021. De centrala posterna visar ett underskott på -4,6 miljoner kronor 


jämfört med budget, vilket till största delen beror på högre pensions-


kostnader på grund av att livslängsantagandet har förändrats. Under 


finansiella och övriga poster finns en avvikelse vad gäller avskrivningar och 


kapitalkostnader på +13,0 miljoner kronor vilket hänför sig till interränta och 


förskjutning i färdigställande av investeringar. Prognosen för finansiella 


intäkter överstiger budget med +6,5 miljoner kronor vilket till största del 


beror på värdestegring av kommunens pensionsplaceringar.  
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Vad gäller överskott avseende finansiella kostnader beror det på det låga 


ränteläget och att två ränteswappar löstes sent på året 2020, som nu 


genererar lägre räntekostnader.  


Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas nu till 40,7 miljoner kronor 


högre än budgeterat. Det är glädjande att konstatera att det ekonomiska läget 


med förväntad större arbetslöshet och lägre skatteintäkter inte blev så 


negativt som Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser visade 


för drygt ett år sedan.  


Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god 


ekonomisk hushållning, och har senast beslutats i samband med kommun-


fullmäktiges beslut om budget för år 2021 och flerårsplan för åren 2021–


2023. Det innebär att det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av 


följande resultatkrav. 


 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och 


statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden 2021–2023 


ska dock resultatet årligen uppgå till minst 45 miljoner kronor.  


 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid 


utgången av perioden 2021–2023. Från år 2024 får kommunens 


investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och 


resultat, det vill säga låneskulden ska inte öka.  


Dokument ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 


resultatutjämningsreserv" kommer att justeras så att det överensstämmer 


med de av kommunfullmäktige antagna finansiella målen. God ekonomisk 


hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett resultat för år 2021 på 


45,0 miljoner kronor, vilket också är beslutat budgeterat resultat för år 2021. 


I den nu framlagda delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 88,6 


miljoner kronor, det vill säga en positiv avvikelse med 43,6 miljoner kronor 


från budget. Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid 


utgången av perioden 2021–2023. Prognosen är att låneskulden kommer att 


uppgå till 1 200 miljoner kronor vid utgången av år 2021. De finansiella 


målen för god ekonomisk hushållning ser därför ut att uppfyllas för år 2021.  


Måluppfyllelse 


Det arbete som genomförs i kommunens olika verksamheter bidrar till den 


gemensamma måluppfyllelsen. Under året har pandemin fortsatt att påverka 


på olika sätt. Vissa delar har fått sättas på paus, medan andra delar har 


utvecklats i snabb takt. Målarbetet innebär dock långsiktiga processer och 


det krävs ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning, genom 


uppföljning utifrån helhet och analys av resultat, för att ge en så 


övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt 


uppdrag. 
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Kommunfullmäktige har beslutat om fyra mål i syfte att nå till visionen om 


”Det goda livet”.   


Kommunens fyra mål är följande. 


 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.  


 Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping. 


 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. 


 Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 


tillitsbaserad styrning.  


Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns 


angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas 


uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis 


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


godtagbart.  


Förvaltningens bedömning 


Kommunstyrelsen har enligt 6 kap kommunallagen uppsiktsplikt över 


samtliga nämnder. Enligt instruktion för kommundirektören ansvarar 


kommundirektören för att samordna arbetet med att fullgöra kommun-


styrelsens uppsiktsplikt över kommunens övriga nämnder.       


I kommunens dokument ”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 


budgetram. I de fall nämndens åtgärder medför ändrad verksamhets-


inriktning 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.” 


Flera av nämnderna prognostiserade underskott för år 2021. Den totala 


avvikelsen för nämnderna är dock relativ låg, 0,63 procent. Variationen 


mellan nämnderna är dock relativt stor. Uppföljning med respektive nämnd 


sker vid dialogmöte med nämnderna den 11 oktober 2021.  


Kommunledningsförvaltningen vill uppmärksamma ett par områden som kan 


förändra kommunens resultat under återstoden av år 2021. 


 Den pågående utredningen kring placeringen av Platåskolan. Vid 


placering på annan plats än planerat kan det bli aktuellt att 







 


Kommunstyrelsen 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


25 (33) 


Sammanträdesdatum 


2021-10-13 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


kostnadsföra del av de projektutgifter som lagts ner som idag är 


bokförda i balansräkningen som pågående arbete.  


 Som ett led i att långsiktigt sänka kommunens kommande 


pensionskostnader kan det vid beslut om delinlösen av pensions-


skuld, del av ansvarsförbindelsen, påverka kommunens resultat för år 


2021. En sådan inlösen ger högre kostnad år 2021 och därmed lägre 


resultat för det enskilda året 2021, men kommer sedan på längre sikt 


ge kommunen lägre pensionskostnader. Delinlösen av pensionsskuld 


kräver särskilt beslut i kommunfullmäktige. 


Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 


kommunfullmäktige att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per 


den 31 augusti 2021.  


Finansiering 


God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett 


resultat för år 2021 på 45,0 miljoner kronor. I den nu framlagda 


delårsrapporten visar prognosen ett resultat om 88,6 miljoner kronor det vill 


säga en positiv avvikelse med 43,6 miljoner kronor från budget. Det 


finansiella målet för ekonomisk hushållning ser därför ut att  uppfyllas för år 


2021. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 111/2021 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-21 


Delårsrapport per den 31 augusti för Falköpings kommun, 2021-09-21 


Verksamhetsrapporter per den 31 augusti 2021 från samtliga nämnder 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 156 Dnr 2021/00361  


Flerårsplan för åren 2022-2024 och budget för år 2022 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande 


finansiella mål: 


 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och 


statsbidrag, över tid avser en tioårsperiod. För perioden år 2022-2024 


skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45 miljoner kronor.  


 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid 


utgången av perioden år 2022-2024. Från år 2024 får kommunens 


investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och 


resultat, det vill säga låneskulden skall inte öka.   


2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen på 


21,95 ska vara oförändrad under år 2022. 


3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 


driftsbudgeten för år 2022 och plan 2023-2024. 


4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 


investeringsbudgeten för år 2022 och plan 2023-2026. 


5 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 


resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2022 och plan 


2023-2024. 


6 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 


kommunstyrelsen att följa upp 2022 års löneöversyn och vid behov 


utfördela avsatta centrala medel för löneöversyn till nämnderna. 


7 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 


kommunstyrelsen att besluta om användning och fördelning av centrala 


budgetpotter, tillfällig budgetpott för oförutsett, strategiska 


utvecklingsmedel, utredning lokalbehov samt utredning driftkostnader 


MEX/fastigheter. 


8 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen 


och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för år 2022-2024 


med verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån fastställd budgetram. 


Verksamhetsplanen ska vara nämnds beslutad senast den 31 januari 2022  


9 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i 


uppdrag att utreda lokaliseringarna för stadsbiblioteket i Falköping, 


Falbygdens museum samt museets samlingar på Aristo med syfte att nå 


ett mer effektivt och ändamålsenligt lokalutnyttjande. Uppdraget ska 
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återrapporteras till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden 


under år 2022. 


10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i 


uppdrag att genomlysa re/löpande investeringsbudgeten. Uppdraget ska 


återredovisas till kommunstyrelsen under år 2022. Till budgetprocessen 


för 2023-2025 ska underlag för periodens re/löpande investeringar 


presenteras samt till budgetprocess för 2024-2026 ska nytt förslag på 


fördelning av re/löpande investeringar tas fram 


Kommunstyrelsens beslut 


11 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna revideringar i budget-


dokumentet, enligt bilagd lista, daterad 7 oktober 2021.  


Deltar ej i beslutet 


Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Fredy Neüman 


(S), Ingvor Bergman (S), Johanna Svensson (S) och Niclas Hillestrand (S) 


deltar ej i beslutet. 


Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna; Jonas Larsson 


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


Sammanfattning 


Flerårsplan för år 2022-2024 är den styrande majoritetens förslag på hur 


drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de 


kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven 


i kommunlagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och 


ekonomistyrning. Flerårsplanen för år 2022-2024 uppfyller Falköpings 


kommuns definition av god ekonomisk hushållning via att båda finansiella 


målen är uppnådda under flerårsplanens period.   


Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 


ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 


kommunledningsförvaltningen.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 112/2021 


Förändringar i flerårsplan 2022-2024 till KS, 2021-10-07 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-28 


Flerårsplan för år 2022-2024 och budget för år 2022, till KS, 2021-10-07 


Yrkanden 


Adam Johansson (M) yrkar på följande tillägg. "Kommunstyrelsen beslutar 


att godkänna revideringar i budgetdokumentet enligt bilagd lista.  
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Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 


och yrkandet från Adam Johansson (M) och finner att kommunstyrelsen 


beslutar i enlighet med dessa.      


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 157 Dnr 2020/00494  


Rapportering från arbetet i kommunalförbunden 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.      


Bakgrund 


Kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M) informerar från möte 


med Skaraborgs kommunalförbund den 8 oktober, då det var direktionsmöte 


samt ett rådslagsmöte tillsammans med kommundirektörerna med fokus på 


arbete med RUS (regional utvecklingsstrategi). 


Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Karola Svensson (C) informerar från 


senaste mötet med direktionen med AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg) 


som den 27 september gav förbundsdirektören i uppdrag att utreda 


förutsättningarna för avtalssamverkan gällande behandling av matavfall 


enligt förslag från Falköpings kommun.   
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§ 158 Dnr 2021/00001  


Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2021 


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 Beslut från Naturvårdsverket om fastställande av slutligt 


stödbelopp och slututbetalning gällande laddinfrastruktur i 


Falköping 


2 Beslut från Naturvårdsverket om fastställande av slutligt 


stödbelopp och återkrav gällande åtgärden cykelgarage 


3 Anmälan om personuppgiftsincident – ärendenummer 8950 


4 Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbund den 10 september 


2021 


5 Protokoll från kommunalförbundet Avfallshantering Östra 


Skaraborg den 27 september 2021 


6 Inspektionsprotokoll från inspektion av överförmyndaren i 


Falköpings kommun 


7 Protokoll från kommunalförbundet Skaraborgsvatten den 27 


augusti 2021 
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§ 159 Dnr 2021/00005  


Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2021 


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. Kommun-


styrelsen 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 delegations-


bestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande 


sammanträde. Anmälda delegationsbeslut presenteras för kommunstyrelsen i 


form av nedanstående förteckning. 


Anmälda delegationsbeslut 


Dokumentid Beslut 


 


Handläggare 


87526 Avtal om förbundsordning för 


kommunalförbundet Miljösamverkan östra 


Skaraborg 


Pia Alhäll 


87539 Köpeavtal Blåsten 3, undertecknat Lolita 


Dikanda 


87551 Adressättning för fastigheten Freden 2 Mikael Carp 


87555 Krislägesavtal med fackförbundet Akavia 2021, 


bilaga 4 


Maria 


Axelsson 


87556 Krislägesavtal med fackförbundet 


Arbetsterapeuterna 2021, bilaga 4 


Maria 


Axelsson 


87557 Krislägesavtal med Brandmännens Riksförbund 


2021, bilaga 4 


Maria 


Axelsson 
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Dokumentid Beslut 


 


Handläggare 


87558 Krislägesavtal men fackförbundet DIK 2021, 


bilaga 4 


Maria 


Axelsson 


87559 Krislägesavtal med fackförbundet 


Fysioterapeuterna 2021, bilaga 4 


Maria 


Axelsson 


87560 Krislägesavtal med Svenska 


Kommunalarbetarförbundet 2021 


Maria 


Axelsson 


87561 Krislägesavtal med fackförbundet Ledarna 2021, 


bilaga 4 


Maria 


Axelsson 


87562 Krislägesavtal med Lärarförbundet 2021, bilaga 4 Maria 


Axelsson 


87563 Krislägesavtal med Psykologförbundet 2021, 


bilaga 4 


Maria 


Axelsson 


87564 Krislägesavtal med Skolledarförbundet 2021, 


bilaga 4 


Maria 


Axelsson 


87565 Krislägesavtal med fackförbundet SRAT 2021, 


bilaga 4 


Maria 


Axelsson 


87566 Krislägesavtal med akademikerförbundet SSR 


2021, bilaga 4 


Maria 


Axelsson 


87567 Krislägesavtal med fackförbundet Sveriges 


arkitekter 2021, bilaga 4 


Maria 


Axelsson 


87568 Krislägesavtal med fackförbundet Sveriges 


Ingenjörer 2021, bilaga 4 


Maria 


Axelsson 


87569 Krislägesavtal med fackförbundet Vision 2021, 


bilaga 4 


Maria 


Axelsson 


87570 Krislägesavtal med Vårdförbundet 2021, bilaga 4 Maria 


Axelsson 


87571 Krislägesavtal med Lärarnas Riksförbund 2021, 


bilaga 4 


Maria 


Axelsson 


87581 Avtal med Trustzone A/S om mjukvara för 


certifikatshantering 


Håkan 


Persson 


87620 Tilläggsavtal Tingshögen 15 undertecknat Lolita 


Dikanda 


87622 Attesträtt vid kommunledningsförvaltningen 


gällande från 2021-09-01 


Susanne 


Beijbom 
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