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§ 52 Dnr 2016/00605 750 

Återrapportering från socialnämnden och kompetens- 
och arbetslivsnämnden om projektet Fal Jobb  
2014–2016 

Information 

Margareta Eriksson, samordnare på kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 

redovisar projektet Fal Jobb.  

Kommunstyrelsens beslutade den 12 mars 2014, § 52, att bevilja social-

nämndens och kompetens- och arbetslivsnämndens ansökan om medel ur 

den sociala investeringsreserven (SIR) till lönesubventionerade anställningar 

om tre miljoner fyrahundratusen kronor för perioden 1 april 2014–31 mars 

2016. 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2017, § 25, att förlänga projektet 

till och med den 31 december 2017, samt att projektet skulle redovisas till 

kommunstyrelsen senast tre månader efter att projektet avslutats. En skriftlig 

slutrapport av projektet inkom till kommunledningsförvaltningen den 26 

januari 2018.                                
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§ 53 Dnr 2018/00018 041 

Budgetförutsättningar för flerårsplanen för  
åren 2019–2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen antar budgetförutsättningarna för åren 2019–2021.  

Bakgrund 

Enligt Falköpings kommuns riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning 

ska kommunstyrelsen senast februari månad varje år besluta om 

budgetförutsättningar, förslag till ändring av verksamhetsmål och tidplan 

som ska gälla inför nästkommande års budgetprocess. En mål- och 

omvärldsanalys och en investeringsplan ska utgöra grunden för 

budgetförutsättningarna. I budgetförutsättningarna ska bland annat 

skattesats, befolkningsutveckling, internränta och resursfördelning beaktas. 

Arbetet ska även bygga på den demografimodell som tagits fram. 

Årets budgetförutsättningar innehåller investeringsplan med prioriteringar 

från kommunledningsgruppen av byggnadsinvesteringar och övriga 

investeringar för åren 2019–2028. Arbetet med demografimodell pågår 

under våren 2018. 

Ambitionen är att under hösten 2018 påbörja arbetet med att ta fram 

underlag till budgetförutsättningarna inför flerårsplan för åren 2020–2022 för 

att kunna genomföra budgetprocessen så som den är beslutad i de nya 

riktlinjerna för verksamhets- och ekonomistyrning.   

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta budgetförutsättningarna för 

åren 2019–2021. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 januari 2018, har utarbetats av 

budgetsamordnare Susanne Beijbom. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 17/2018.                        
  

 

 

Paragrafen skickas till  
Katarina Andersson, kommundirektör 

Karina Bronell, skolchef barn- och utbildningsförvaltningen 

Sanda Lidberg, förvaltningschef kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

Stefan Swensson, förvaltningschef samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Magnus Schedin, socialchef socialförvaltningen 

Maria Wallengren, kultur/fritidschef kultur- och fritidsförvaltningen 

Patrick Nohlgren, samgällsbyggnadschef samhällsbyggnadsförvaltningen            
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§ 54 Dnr 2017/00601 003 

Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsbestämmelser för 

kommunstyrelsen. 

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2018.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2017, § 127, att anta revidering 

av delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen. Därefter har det skett en 

organisationsförändring på kommunledningsförvaltningen och med 

anledning av den behöver delegationsbestämmelserna för kommunstyrelsen 

ses över. Organisationsförändringen innebär inte någon förändring i ansvar 

och delegationsrätt men texten har behövt anpassas i några fall.  

Därutöver har följande mindre ändringar gjorts i delegationsbestämmelserna. 

Bland annat följande. 

 Punkterna 4.1 och 4.2 om att personalutskottet respektive 

personalchefen ska leda och samordna personalpolitik respektive leda 

och samordna den övergripande personaladministrativa planeringen 

tas bort. Detta på grund av att det inte handlar om några beslut att 

fatta utan är snarare ansvarsområden som borde regleras i annat 

dokument exempelvis i en instruktion för personalutskottet.  

 Det införs en ny delegationsbestämmelse i punkten 6.18 där 

arbetsutskottet ges rätt att fatta beslut om budgetförutsättningarna. 

Enligt framtaget förslag till policy för verksamhets- och 

ekonomistyrning ska kommunstyrelsen senast i februari besluta om 

de budgetförutsättningar som ska gälla inför budgetarbetet och som 

förvaltningarna ska utgå från när de tar fram ett underlag. För att 

budgetprocessen ska kunna genomföras enligt den tid som fastslås i 

policyn krävs att arbetsutskottet fattar beslut om budget-

förutsättningarna.  

 Punkterna 7.11 och 7.12 om att godkänna annan nämnds förhyrning 

av externa lokaler stryks eftersom kommunfullmäktige den 26 juni 

2017, § 80, punkten 4, beslutade att upphäva kommunstyrelsens 

beslutanderätt avseende extern förhyrning av lokaler.  

 Texten i punkten 11.2 om undertecknande av handlingar gällande 

borgen har ändrats för att överensstämma med delegationen i punkten 

6.7.   

 I punkterna 11.2 – 11.4 gällande undertecknande av handlingar har 

controllern på ekonomiavdelningen ersatts med ekonomichefen.  
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Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar ändring 

av delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen och att ändringen ska 

gälla från och med den 15 mars 2018. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 22 januari 2018, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 18/2018.                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Dan Gabrielsson (S) 

Katarina Andersson, kommundirektör 

Sara Cronholm, kommunjurist 

Linda Karelid, kanslichef 

Maria Ström, personalchef 

Per Augustsson, IT-chef 

Erna Pezic, stadsbyggnadschef 

Ida Helander, chef hållbar utveckling 

Magnus Sundén, näringslivschef 

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarige 

Lena Persson, mark- och exploateringsingenjör 

Carin Fransson, kommunekolog 

Kenneth Österberg, controller            
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§ 55 Dnr 2017/00542 171 

Handlingsprogram om skydd mot olyckor för 
Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner 
för åren 2018–2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta framtaget förslag 

på handlingsprogram om skydd mot olyckor för Falköpings, Götenes, 

Skaras och Tidaholms kommuner för åren 2018–2019.   

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare 

handlingsprogram om skydd mot olyckor för Falköpings och Tidaholms 

kommuner 2016–2019.  

Bakgrund 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun anta ett 

handlingsprogram, dels för räddningstjänst och dels för förebyggande 

verksamhet för skydd mot olyckor som kan leda till en räddningsinsats. 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) har valt att ange 

dessa handlingsprogram i ett och samma dokument, handlingsprogram om 

skydd mot olyckor för Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms 

kommuner för åren 2018–2019. 

Bestämmelserna i lagen syftar till att ge människors liv och hälsa samt 

egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor 

med hänsyn till lokala förhållanden.   

Alla som bor, verkar eller vistas i kommunerna har ett ansvar att förebygga 

och kunna hantera oönskade händelser, samhällsstörningar och kriser. SMS 

ska bidra till att stötta den enskilde att på olika sätt kunna hantera och 

förebygga detta.  

Handlingsprogrammet beskriver delar av det systematiska säkerhetsarbetet 

som bedrivs i de fyra kommunerna. För den gemensamma organisationen 

har Falköpings kommun utsetts att vara värdkommun. 

Som underlag till handlingsprogrammet finns bilagor som omfattar bland 

annat operativ förebyggande organisation och räddningstjänstorganisation, 

kompetens kopplat till uppdrag, riskinventering med påföljande riskanalys, 

statistik samt samverkansavtal och överenskommelser med andra kommuner 

och myndigheter. Dessa bilagor antas och revideras av SMS 

Handlingsprogrammet ska antas av respektive kommunfullmäktige i 

Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner.    
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Förvaltningens bedömning 

Handlingsprogrammet går i samma riktning som kommunfullmäktiges 

övergripande mål om social hållbarhet. Kommunledningsförvaltningen vill 

framhålla vikten av att alla nämnder jobbar i de befintliga styrkedjorna och 

att nämnderna, även i sina verksamhetsplaner, bryter ner de övergripande 

målen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta 

framtaget förslag på handlingsprogram om skydd mot olyckor för 

Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner för åren 2018–2019. 

Förvaltningen föreslår även att det tidigare handlingsprogrammet, rubricerad 

handlingsprogram om skydd mot olyckor för Falköpings och Tidaholms 

kommuner 2016–2019, antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2016, 

§ 104, upphävs.       

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 februari 2018, har utarbetats av 

verksamhetsutvecklare Karin Hallgren. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 19/2018.                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 56 Dnr 2017/00640 174 

Sotningstaxa för Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta sotningstaxa för 

Falköpings kommun.     

2  Taxan gäller från och med 4 april 2018 och tas upp i ny kommunal 

författningssamling som ersätter KFS 2013:20.  

Bakgrund 

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg beslutade den 7 december 

2017, § 49 att föreslå kommunfullmäktige i Falköpings kommun, Götene 

kommun, Skara kommun samt Tidaholms kommun att anta förslag till 

gemensam lydelse av taxekonstruktion för kommunens sotningstaxa. 

Enligt bakgrunden till beslutet har det funnits olika lydelser på 

taxekonstruktionerna i de olika kommunerna och detta har försvårat 

handläggning av indexuppräkningen för nämnden.  Samtliga kommuner har 

dock använt sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) framräknade 

index för sotningstaxa enligt cirkulär 2002:83. Indexberäkningen innebär att 

taxan revideras utifrån det löneavtal som förhandlats fram mellan Sveriges 

Skorstensfejarmästares Riksförbund och Kommunal samt konsument-

prisindex enligt formeln 80 procent lönekostnad och 20 procent prisindex-

höjning. En gemensam taxekonstruktion har tagits fram och i förslaget ges 

samhällsskyddsnämnden rätt att årligen räkna upp taxan i enlighet med 

föreslaget index. 

Bilagan som nämns i taxan omfattas inte av förslaget till beslut. Bilagan 

utgörs av den timtaxa i kronor som samhällsskyddsnämnden årligen beslutar 

om efter indexuppräkning. 

För Falköpings kommuns del innebär förslaget endast att det läggs till i 

punkten 4.7. att samhällsskyddsnämnden ges rätt att årligen räkna upp taxan 

i enlighet med ovan nämnda index.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt 3 kap. 6 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor får en kommun 

föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll  

enligt 4 §. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta sotningstaxa för Falköpings kommun. Taxan 

föreslås gälla från och med den 4 april 2018 och tas upp i ny kommunal 

författningssamling som ersätter KFS 2013:20. 
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 29 januari 2018, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 21/2018.  
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Kommunfullmäktige            
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§ 57 Dnr 2017/00641 170 

Taxa och regler för brandskyddskontroll för Falköpings 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa och regler 

för brandskyddskontroll för Falköpings kommun.     

2  Taxan gäller från och med 15 april 2018 och tas upp i ny kommunal 

författningssamling som ersätter KFS 2014:10.  

Bakgrund 

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg beslutade den 7 december 

2017, § 48, att föreslå kommunfullmäktige i Falköpings kommun, Götene 

kommun, Skara kommun samt Tidaholms kommun att anta förslag till 

gemensam lydelse av taxekonstruktion för kommunens brandskyddskontroll. 

Enligt bakgrunden till beslutet har det funnits olika lydelser på 

taxekonstruktionerna i de olika kommunerna och detta har försvårat 

handläggning av indexuppräkningen för nämnden.  Samtliga kommuner har 

dock använt sig av Sveriges Kommuner och Landstings framräknade index 

för brandskyddskontroll enligt cirkulär 2002:83. Indexberäkningen innebär 

att taxan revideras utifrån det löneavtal som förhandlats fram mellan 

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Kommunal samt 

konsumentprisindex enligt formeln 80 procent lönekostnad och 20 procent 

prisindexhöjning. En gemensam taxekonstruktion har tagits fram och i 

förslaget ges samhällsskyddsnämnden rätt att årligen räkna upp taxan i 

enlighet med föreslaget index. 

Bilagan som nämns i taxan omfattas inte av förslaget till beslut. Bilagan 

utgörs av den timtaxa i kronor som samhällsskyddsnämnden årligen beslutar 

om efter indexuppräkning. 

För Falköpings kommuns del innebär förslaget att tidsintervallerna i § 5 

ändras från 2,4 eller 8 år till 2, 3 eller 6 år. Detta till följd av en lagändring 

som trädde i kraft 1 januari 2015. Därutöver ändras namnet på nämnden 

taxekonstruktionen i § 4 från räddningstjänsten till samhällsskyddsnämnden.   

Förvaltningens bedömning 

Enligt 3 kap. 6 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor får en kommun 

föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll enligt  

4 §. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta taxa och regler för brandskyddskontroll för 
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Falköpings kommun. Taxan föreslås gälla från och med den 15 april 2018 

och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS 2014:10. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 31 januari 2018, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 20/2018.  
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§ 58 Dnr 2018/00047 250 

Iordningställande av lokalgata och vändplats vid 
Västorpsgatan i Floby 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att, i enlighet med gällande detaljplan 

”Hasselbackarna (Floby 8:7, 8:13, Västtorp 3:4, 3:5 m.fl)” och till en 

kostnad av 800 000 kronor, anlägga vändplats samt lokalgata fram till 

fastigheterna Hasselsnoken 1 och 2 samt Häggen 11 och 12.  

2  Kommunstyrelsen beslutar att finansiera anläggandet av lokalgata och 

vändplats i enlighet med gällande detaljplan med medel ur 

kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering år 2018.  

Bakgrund 

Detaljplan Hasselbackarna (Floby 8:7. 8:13, Västtorp 3:4, 3:5 m.fl (se  

figur 1) antogs av byggnadsnämnden den 13 juni 1991, § 123. Vatten- och 

avloppsledningar har byggts ut inom de delar av det detaljplanelagda 

området där det skett fastighetsbildning, totalt finns 11 stycken fastigheter. 

Lokalgata har ej byggts ut inom området. Hasselsnoken 1 har reserverats 

enligt kommunens tomtköregler och ansökan om bygglov ska lämnas in för 

byggnation av enbostadshus, varför gatusträcka om cirka 75 meter fram till 

tomten behöver byggas ut.  

 

Figur 1. Detaljplan Hasselbackarna (Floby 8:7, 8:13, Västtorp 3:4, 3:5 m.fl) 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14 (19) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-07 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Även fastigheterna Hasselsnoken 2, Häggen 11 och 12 berörs av 

gatusträckan (se figur 2, gatusträcka markerad med röd markering). 

 

Figur 2. Gatusträcka till fastigheterna Hasselsnoken 1-2, Häggen 11-12 

Finansiering 

Kostnaderna för utbyggnad av lokalgata har, av samhällbyggnads-

förvaltningen avdelning park och gata beräknats till 800 000 kronor. Medel 

till ovanstående investering föreslås tas ur kommunstyrelsens investerings-

medel för exploatering för år 2018. 

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av tidigare fattade beslut och det i ovan anförda föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att, i enlighet 

med gällande detaljplan Hasselbackarna (Floby 8:7, 8:13, Västtorp 3:4, 3:5 

m.fl) och till en kostnad om 800 000 kronor, anlägga lokalgata och 

vändplats. Kommunledningsförvaltningen föreslår också att 

kommunstyrelsen beslutar att arbetena enligt ovan finansieras med medel ur 

kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering för år 2018. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 30 januari 2018, har utarbetats av mark- och 

exploateringsingenjör Lena Persson. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 22/2018.  

  

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Susanne Beijbom, ekonom 

Fredrik Johansson, gatuchef 

Stig Säll, VA-chef 

Erna Pezic, stadsbyggnadschef 

Lena Persson, mark- och exploateringsingenjör            
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§ 59 Dnr 2018/00099 101 

Nomineringar till styrelsen för Coompanion Kooperativ 
utveckling Skaraborg 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen nominerar Karola Svensson (C) till ordinarie ledamot 

och Ed Kahrs (M) till suppleant till styrelsen för Coompanion Kooperativ 

utveckling Skaraborg.          

Bakgrund 

Valberedningen för Coompanion Kooperativ utveckling Skaraborg har i en 

skrivelse efterfrågat nomineringar till styrelsen.  

Yrkanden 

Dan Gabrielsson (S) yrkar att Karola Svensson (C) nomineras till ordinarie 

styrelseledamot.  

Ingrid A. Jarlsson (M) yrkar att Ed Kahrs (M) nomineras till suppleant till 

styrelsen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Coompanion Kooperativ utveckling Skaraborg 

Karola Svensson (C) 

Ed Kahrs (M)            
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§ 60 Dnr 2018/00065 101 

Remittering av motion från Johanna Johansson (SD) 
om att säkra våra skolor 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen remitterar motionen om att säkra våra skolor till barn- 

och utbildningsnämnden för yttrande senast den 28 maj 2018.  

Bakgrund 

Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om att säkra våra skolor. Av 

motionen framgår följande.  

"Säkra våra skolor 

I takt med att vårt land blir alltmer otryggt och många vansinnesdåd och 

terrorbrott sprids över världen så måste vi börja tänka mer på säkerheten för 

våra barn och unga. 

När den nya skolorganisationen nu skall sättas på plats så får vi inte heller 

glömma säkerheten som en mycket viktig faktor i detta arbete. 

Alla barn ska framöver kunna känna sig trygga i våra skolmiljöer. 

Vi vill att Falköpings kommun kollar över säkerheten på samtliga förskolor, 

skolor och gymnasiet, samt åtgärdar de brister som framkommer. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar sverigedemokraterna att:  

 säkerheten på alla våra förskolor, skolor och gymnasiet ska 

inventeras och att dom brister som framkommer ska åtgärdas" 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018, § 41, att remittera 

motionen till kommunstyrelsen för yttrande.  
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Barn- och utbildningsnämnden            
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§ 61 Dnr 2018/00001 101 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden år 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Nedanstående förteckning över delegationsbeslut och anmälningsärenden 

läggs till handlingarna.  

Delegationsbeslut 

1 2018/66 253 

Beslut om reservation av småhustomt Slöta 4:123 

2 2018/68 253 

Beslut om reservation av småhustomt Zirkonen 4 

3 2018/69 246 

Beslut om adressättning för fastigheten Köpmannen 9 

4 2018/70 246 

Beslut om adressättning för fastigheten Vårdträdet 13 

5 2018/72 253 

Beslut om reservation av småhustomt Akvamarinen 4 

6 2018/81 261 

Beslut om avtal om jakträtt på Anneborg 1:5, Friggeråker 25:8, 

Mösseberg 45:1-3 och Bestorp 12:12 

7 2014/30 436 

Ordförande beslut om överklagande av Bergsstatens beslut om 

förlängning av undersökningstillstånd Falköping nr 1 

8 2017/199 805 

Kommunstyrelsens 1:a vice ordförandes beslut om ändrade 

förutsättningar för föreningsbidrag till Klockaregården för år 2017 

9 2018/00013 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande över förbundsordningen för 

kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 

10 2018/80 255 

Beslut om markupplåtelse för kommunikationsledning i mark som 

belastar Stenstorp 38:1 

11 2013/334 252 

Ansökan om dödning av befintlig inteckning på Grindvakten 1, Falköping 

12 2018/88 262 

Beslut om upplåtelse av benefik nyttjanderätt på jordbruksmark, Gamla 

Stan 2:26 
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13 2018/43 023 

Beslut om anställning av byggnadsinspektör på 

stadsbyggnadsavdelningen 

14 2018/108 255 

Upplåtelse av utrymme för LTA-pumpstation för spillvatten på 

Timerstapeln 2 

15 2017/499 253 

Försäljning av småhustomt Svarthättan 5, Anneborg Falköping 

16 2017/327 253 

Försäljning av småhustomt Trädkryparen 1, Anneborg Falköping 

17 2017/500 253 

Försäljning av småhustomt Trädkryparen 2, Anneborg Falköping  

18 2018/105 253 

Försäljning av småhustomt Turmalinen 2, Vilhelmsro Falköpings 

Kommun 

19 2017/288 253 

Försäljning av småhustomt Hematiten 4, Vilhelmsro Falköping 

20 2018/101 250 

Markanvisningsavtal avseende del av Dotorp 6:28 och del av Tåstorp 7:7 

för byggnation av företagslokaler 

Anmälningsärende  

1 Miljönämnden Östra Skaraborgs protokoll 2018-02-01 
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§ 62   

Information från Skaraborgs kommunalförbund 

Information 

Dan Gabrielsson (S) informerar om det pågående ärendet hos Skaraborgs 

kommunalförbund, revideringen av det gemensamma färdtjänstreglementet.                                 

  

 

            


