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§ 86 Dnr 2017/00532 101 

Besvarande av motion från Magnus Hägg (MP) och 
Laila Blom (MP) om modellskola 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

modellskola.  

Bakgrund 

Magnus Hägg (MP) och Laila Blom (MP) har väckt en motion om 

modellskola. Av motionen framgår följande.  

"Modellskola 

Vi vill stimulera lokal skolutveckling. Vi vill samla de pedagoger som vill gå 

ett steg längre för att utveckla bästa möjliga skola på ett och samma ställe. 

Vi kallar det modellskola, men det finns säkert bättre namn. I tanken kan du 

tänka “Kommunal friskola”. Ta det bästa från de båda världarna, pedagogisk 

frihet och kommunal insyn och finansiering. Det som ska känneteckna 

skolan är att de som arbetar där samtidigt är beredda att delta i en omfattande 

kompetensutveckling och vidareutbildning. Detta måste naturligtvis ske i 

nära samarbete med de fackliga organisationerna. Vår tanke bygger dock på 

att vi ska ge dem ett erbjudande de inte kan motstå. T ex forskarutbildning 

på halvtid där vi står för hela merkostnaden. Även andra mindre omfattande 

vidareutbildningslösningar borde kunna göra attraktiva, t ex 

specialpedagogik och skolledarskap. Skolan ska ha som mål att faktiskt alla 

elever uppnår målen, inte bara som en läpparnas bekännelse, utan på riktigt. 

Därefter kan skolan vara det goda exemplet på att det går, och visa varför det 

gick. Inte svårare än så, liksom. Skolan vi kan tänker oss kan vara valfri 

existerande enhet. Helst en F-9-enhet. 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta  

 att inrätta en modellskola med särskilda anslag för attraktiv 

fortbildning, kompetensutveckling och vidareutbildning  

 att pedagoger på nämnda skola ska erbjudas forskarutbildning på 

halvtid  

 att modellskolan får anslag som fullt ut finansierar satsningen denna 

extra" 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017, § 105, att remittera 

motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 

den 8 november 2017, § 163, att remittera motionen till barn- och 
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utbildningsnämnden och kommunstyrelsens personalutskott för yttrande 

senast den 15 februari 2018. 

Yttranden 

Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig över motionen den 5 mars 2018, § 

31, med följande formulering.  

Kommunfullmäktige tog den 27 mars 2017 beslut om en ny skolorganisation 

för Falköpings kommun. Beslutet innebar att barn- och 

utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att förändra nuvarande 

skolorganisation när det gäller likvärdigheten för eleverna inom flera 

områden. Utifrån uppdraget pågår nu ett intensivt arbete inom förvaltningen, 

där alla förskolor, skolor och gymnasiet är involverade. Det pågående arbetet 

gör att barn- och utbildningsförvaltningen anser att en modellskola enligt 

förslag motverkar kommunfullmäktiges beslut om en större likvärdighet för 

våra elever, och skulle vara ett avsteg från nuvarande arbete. Barn- och 

utbildningsförvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslog kommunstyrelsen att besluta 

följande.  

1  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå att Magnus Häggs 

(MP) och Laila Bloms (MP) motion om modellskola avslås.  

Kommunstyrelsens personalutskott yttrade sig över motionen den 31 januari 

2018, § 3, med följande formulering.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017, § 33, om en ny 

skolorganisation för Falköpings kommun. Beslutet innebar bland annat att 

förändra nuvarande skolorganisation i syfte att öka likvärdigheten för 

eleverna inom flera områden. För att kunna klara kompetensförsörjningen 

och öka likvärdigheten inom alla enheter är det angeläget att alla 

medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling oavsett enhetsplacering. 

Förvaltningen föreslår på grund av detta att motionen avslås.  

Kommunstyrelsens personalutskott föreslog kommunstyrelsen att besluta 

följande.  

1  Kommunstyrelsen personalutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen om modellskola. 

Förvaltningens bedömning 

Med anledning av yttranden från barn- och utbildningsnämnden och 

kommunstyrelsens personalutskott föreslår förvaltningen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

modellskola. 
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 27 februari 2018, har utarbetats av 

kommunsekreterare Per Larsson. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 44/2018.  
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§ 87 Dnr 2017/00533 101 

Besvarande av motion från Magnus Hägg (MP) och 
Laila Blom (MP) om fossilbränslefri fordonsflotta i 
Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

fossilbränslefri fordonsflotta i Falköpings kommun.  

Bakgrund 

Magnus Hägg (MP) och Laila Blom (MP) har väckt en motion om 

fossilbränslefri fordonsflotta i Falköpings kommun. Av motionen framgår 

följande.  

"En fossilbränslefri fordonsflotta i Falköpings kommun 

Falköpings kommun har goda möjligheter att utvecklas mot en hållbar 

framtid men en förutsättning för ett hållbart samhälle är att fler tar steget mot 

en fossilbränslefri transport.  

Många av kommunens verksamheter är i behov av bil för att kunna 

transportera sig t.ex. mellan skolor, äldreboenden eller inom hemtjänsten. 

För att Falköping ska kunna bli en fossilbränslefri kommun krävs att 

kommunen som arbetsgivare går i främsta ledet och visar att möjligheterna 

finns.  

Idag utvecklas miljöbilar i en allt snabbare takt och redan nu finns det 

exempelvis elbilar där batteriet har lång räckvidd. Genom att kommunen 

investerar i fossilbränslefria bilar visar vi också Falköpings invånare att 

kommunen menar allvar med att värna om miljön vilket på sikt också kan få 

fler människor att själva investera i fossilbränslefria bilar.  

För att fossilbränslefria bilar inte ska bli ett alternativ enbart för invånare 

bosatta i staden Falköping utan även för de som bor och/eller arbetar i 

kranssamhällena krävs en översyn av möjligheten att ladda eller tanka bilen 

även på dessa platser. Detta gynnar även de som bor i staden men som 

jobbar i något av de mindre samhällena utanför staden eller besökare i 

kommunen.  

Genom en aktiv satsning på miljöbilar i kommunen tas ett stort steg mot 

renare luft i staden samtidigt som det ekologiska fotavtryck som Sverige 

lämnar efter sig minskar vilket i längden bidrar till att vi har större 

möjligheter att nå världens klimatmål. 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta 
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 att Falköpings kommun inför en policy för att successivt byta ut 

kommunens alla bilar till elbilar eller andra i framtiden kommande 

fossilbränslefria bilar med målet att ha 100 procent fossilbränslefria 

bilar i drift till 2025. 

 att Falköpings kommun placerar snabbladdstolpar vid alla 

kommunala byggnader såsom skolor, äldreboenden, bibliotek och 

idrottshallar." 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017, § 106, att remittera 

motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 

den 8 november 2017, § 164, att remittera motionen till tekniska nämnden 

för yttrande senast den 15 februari 2018.  

Yttrande 

Tekniska nämnden yttrade sig över motionen den 23 januari 2018, § 10, med 

följande formulering.  

Tekniska nämnden ställer sig positivt till intentionerna att avveckla 

fossilbränsleberoende fordon i kommunens fordonsflotta. Tekniska nämnden 

anser dock inte detta ska beslutas i en enskild policy, utan bör beslutas i 

kommunens resepolicy. Kostnader för omställningar av fordonsflotta bör 

hanteras av respektive budgetansvarig nämnd. Ansvaret att utveckla 

laddinfrastrukturen för allmänhet i Falköpings kommun åligger idag inte 

tekniska nämnden. Att bygga ut en infrastruktur runt kommunala fastigheter 

är beroende av hur en resepolicy utformas. I det fall kommunfullmäktige 

beslut om ny resepolicy som förutsätter nya laddningsplaster bör detta beslut 

följas upp med riktlinjer för hur kostnader ska föras, placering, omfattning 

etc.  

Tekniska nämnden föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande.  

1  Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

fossilbränslefri fordonsflotta i Falköpings kommun.  

Förvaltningens bedömning 

Omställningen till ett hållbart samhälle är en viktig del i att skapa det goda 

livet i Falköping och därmed goda livsvillkor för våra medborgare och 

framtida medborgare. Att fasa ut fossila bränslen i fordonsflottan är 

avgörande för att klara denna omställning och kommunen har en viktig roll i 

att gå före och skapa möjligheter för hållbara resor i våra verksamheter. 

Motionärerna pekar på viktig styrning för att nå kommunfullmäktiges mål 

och vision. Förvaltningens bedömning är dock att detta inte ska hanteras i en 

egen policy utan i resepolicy för Falköpings kommun. Denna revideras nu 

och i den formuleras det enligt följande: 
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”Falköpings kommuns resepolicy, med tillhörande Rutiner för tjänsteresor, 

Rutiner för fordon och Rutiner för leasingbilar syftar till att styra 

användandet av personresor som görs i tjänsten. 

Detta ska göras i enlighet med de mål på effektivitet, miljöanpassning och 

säkert resande som ställs nedan. Vi reser bara när det är nödvändigt och 

samordnar våra resor. Alla resor ska vara trafiksäkra och trygga. Andelen 

fossilbränslefria resor ska öka med målet att ha en fossilbränslefri 

fordonsflotta. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resfria möten. Det 

ska vara enkelt att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan och ekonomin.  

Policyn ska påverka beslutsfattande och beteende i riktning mot en bättre 

och säkrare trafikmiljö. Policyn är en del av kommunens arbete mot en 

långsiktigt hållbar utveckling och resursanvändning.” 

Grunden i resepolicyn är fyra principer: 

1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.  

2. Gå, cykla eller åk kollektivt.  

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten. 

4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp.  

Detta medför i genomförandet att laddmöjligheter kommer att etableras vid 

de verksamheter där elbil är det bästa alternativet. Huruvida det ska vara 

snabbladdning eller annan typ av laddning beror på vilket behov som finns i 

verksamheterna. 

Parallellt med detta arbetar kommunledningsförvaltningen tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen med att etablera laddinfrastruktur för publik 

laddning. Under år 2018 är tre punkter planerade och fler utreds som en 

början på en infrastruktur för publika laddstolpar. Förvaltningen jobbar även 

med de lokala aktörer som har parkeringar eller behov med bland annat 

kompetens etcetera. Det sker idag ett arbete på Skaraborgsnivå där 

strategiska platser för laddning ska analyseras. Det pågår mycket arbete och 

det är otydligt vad kommunens roll kommer att bli, det ser väldigt olika ut 

från kommun till kommun och till exempel om man har ett kommunalt 

energibolag. Falköpings kommun kommer att bygga en grundstruktur för att 

möjliggöra elbilsanvändning för våra medborgare.  

Motionen yrkar att hela kommunens fordonsflotta ska vara fossilbränslefri, 

vilket även är målet i den nya resepolicyn så den styrningen finns. Men att 

det ska vara klart år 2025 är något som inte följer kommunens målstrukturer 

där tidsatta mål inte beskrivs. Målet ska genomföras så snart det är möjligt 

med de resurser som tilldelats, och det arbetet sker i budgetprocessen och 

nämndernas verksamhetsplanering. 

Motionen yrkar även på att Falköpings kommun placerar snabbladdstolpar 

vid alla kommunala byggnader såsom skolor, äldreboenden, bibliotek och 

idrottshallar. Detta kräver en djupare analys, där behovet ska styra innan 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10 (54) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-09 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

beslut tas om vid vilka verksamheter laddmöjligheter ska finnas samt av 

vilken typ. 

Med anledning av ovanstående motivering föreslår kommunlednings-

förvaltningen kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen om fossilbränslefri fordonsflotta i Falköpings kommun.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 10 april 2018, har utarbetats av chefen för 

hållbar utveckling Ida Helander. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 45/2018.  
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§ 88 Dnr 2017/00536 101 

Besvarande av motion från Magnus Hägg (MP) och 
Laila Blom (MP) om ekologiskt hållbar skolmat 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

ekologiskt hållbar skolmat.  

Bakgrund 

Magnus Hägg (MP) och Laila Blom (MP) har väckt en motion om 

ekologiskt hållbar skolmat. Av motionen framgår följande.  

"Ekologiskt hållbar skolmat 

Sakta men säkert ökar andelen ekologiska råvaror i våra skolkök. Nu är det 

dags att gå all in och sätta Falköping på kartan när det gäller att visa på 

möjligheterna med ett samarbete med det lokala lantbruket.  

Vi tänker att alla skolkök måste inte se likadana ut, särskilt inte under en 

utvecklingsperiod. Vi har nu stora förändringar på gång inom 

skolorganisationen. Vi tycker därför att det är ett utmärkt tillfälle att 

stimulera vissa enheter att prova att ta det här med maten ett eller flera steg 

längre. 

Det är viktigt att de skolor som väljer att göra detta själva är med på banan, i 

synnerhet barnen. Därför bör arbetet börja med att samtala med dem om var 

maten kommer ifrån och om de vill äta gift.  

Vi vill skicka med en rejäl summa pengar till de skolor som väljer att satsa, 

då argumentet ofta är att det inte går för att det saknas resurser. 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta  

 att minst en skola bara ska servera vegansk mat  

 att minst tre skolor ska ha köttfritt två dagar i veckan  

 att minst två skolor ska servera endast lakto-ovo-vegetarisk mat  

 att alla skolor bara har ekologiskt producerade råvaror 

 att alla skolor eftersträvar så lokalt producerade råvaror som möjligt" 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017, § 109, att remittera 

motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 

den 8 november 2017, § 167 att remittera motionen till tekniska nämnden 

och barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 15 februari 2018. 
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Yttranden 

Tekniska nämnden yttrade sig över motionen den 23 januari 2018, § 7, med 

följande formulering.  

Kostavdelningen arbetar redan idag med att på olika sätt påverka 

matgästerna att göra hälsosamma och hållbara val och välja mer vegetariskt. 

Vi tror dock inte på pekpinnar utan arbetar mer försiktigt med att försöka 

påverka matgästernas beteende i en riktning där de gör mer hållbara val utan 

att hindra dem från att göra andra val eller påtagligt förändra 

förutsättningarna.  

Förvaltningen ställer sig negativa till motionen i sin helhet, men är ändå 

villiga att låta kostavdelningen delta i projekt (initierade av barn- och 

utbildningsnämnden) på enstaka skolor gällande mat och måltider.  

Tekniska nämnden föreslog kommunstyrelsen att besluta följande.  

1  Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

ekologiskt hållbar skolmat.  

Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig över motionen den 6 mars 2018,  

§ 30, med följande formulering.  

Enligt motionen ökar sakta men säkert andelen ekologiska råvaror i skolkök 

och motionärerna menar att det är dags att mer uttrycksfullt och 

handlingskraftigt visa på möjligheterna med ett samarbete med det lokala 

lantbruket. Motionärerna vill stimulera vissa av kommunens skolkök att 

prova på och utvecklas i denna riktning, där valet att genomföra motionens 

förslag ska ligga på skolorna, och i synnerhet att barnen på dessa skolor 

aktivt är med och väljer detta. Förvaltningen ser att intentionerna med 

motionen på många sätt ligger i linje med den riktning som Falköpings 

kommun redan stakat ut när det gäller att tänka både hållbart och hälsosamt. 

Motionens intentioner ligger även väl i linje med att vi, enligt 

Jordbruksverket, såväl lokalt som globalt bör minska på konsumtionen av 

kött, eftersom kött är den livsmedelsgrupp som står för största andel av den 

livsmedelsrelaterade klimatpåverkan. Här kan skolan i Sverige, med sina 

totalt ca 1,3 miljoner skolmåltider/dag (uppg. Livsmedelsverket), vara en 

stor kraft i ett förändrat beteende mot mer hållbara och hälsosamma val. 

Förvaltningen anser dock att de tvingande åtgärder som föreslås i motionens 

beslutspunkter inte är den väg vi bör gå för att på bästa sätt skapa och 

förankra förändrade beteenden. Tvingande åtgärder stöds inte heller av 

skolans styrdokument, som tvärtom talar om vikten av elevinflytande. På de 

kostråd som hålls på kommunens skolor har eleverna inte lyft önskemål i 

linje med det som motionärerna yrkar på. Att bifalla motionen skulle därmed 

vara ett avsteg från ambitionen om elevinflytande. De tvingande åtgärderna 

går heller inte ihop med hur motionärerna beskriver att de vill genomföra 

besluten, då de menar att det ska vara fritt för skolor att pröva på eller inte. 

Förvaltningen ställer sig därför inte bakom motionen i sin helhet, men ser 
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möjligheten i att skolan, med sin del av de dagliga offentliga måltiderna som 

serveras i kommunen, kan vara en viktig del i att skapa och förankra 

förändrade beteenden när det gäller såväl hållbara som hälsosamma val.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta 

följande.  

1  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

Magnus Häggs (MP) och Laila Bloms (MP) motion om ekologiskt hållbar 

skolmat avslås.  

Förvaltningens bedömning 

Med anledning av tekniska nämndens och barn- och utbildningsnämndens 

yttrande föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen om ekologiskt hållbar skolmat. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 27 februari 2018, har utarbetats av 

kommunsekreterare Per Larsson. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 46/2018.  
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§ 89 Dnr 2018/00038 101 

Besvarande av motion från Ed Kahrs (M) om 
utmaningsrätt för att säkra bästa kvalitén i våra 
verksamheter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad.  

Bakgrund 

Ed Kahrs (M) har väckt en motion om utmaningsrätt för att säkra bästa 

kvalitén i våra verksamheter. Av motionen framgår följande. 

”Utmaningsrätt för att säkra bästa kvalitén i våra verksamheter. Ett flertal 

ekonomer och många studier världen över visar att monopol inom en sektor 

mycket sällan eller aldrig främjar vare sig kunder/brukare eller de som 

jobbar i branschen. Trots detta har offentlig sektor och där framförallt 

kommuner med näbbar och klor försökt behålla monopol. Allt för ofta finns 

monopol i kommuner kvar i verksamheter med traditionella kvinnliga yrken. 

Detta kan begränsa anställdas ambition att byta till annan arbetsgivare och 

Falköpings kommun är tyvärr inget undantag. Med ett kommunalt monopol 

vet vi dessutom aldrig om vi får den bästa kvalitén för satsade skattekronor. 

Vi moderater vill ändra på detta, både ur skattebetalarnas och de anställdas 

perspektiv. Vår främsta uppgift som politiker är att förvalta våra 

medborgares och därmed kommunens skattemedel på bästa sätt och få 

optimal kvalité och utdelning för dessa resurser. Lagen om valfrihet (LOV) 

har tydligt visat att vi moderater är rätt ute. I de verksamheter, i både 

kommun och region, som antagit LOV så hade både kvalité och kundnöjdhet 

ökat. Dessutom har ett antal studier visat att de som jobbar inom alternativa 

driftsformer oftare är mer nöjda med sina arbetsgivare.  Vi moderater anser 

att vi alltid ska värna om skattebetalarnas pengar, där vi tar ett gemensamt 

ansvar för att varje spenderad skattekrona medför bästa kvalité!  

Med anledning av ovanstående yrkar vi moderater att: 

 Kommunen inför en så kallad utmaningsrätt, vilken skulle ge 

medborgarna och företagen möjlighet att utmana kommunens 

verksamheter i syfte att säkra att kommunen får bästa kvalité för de 

resurser vi beslutar om. 

 Ett regelverk tas fram, för att kunna säkerställa en rättvis jämförelse 

mellan kommun och andra företag, där företag, som vill utmana 

kommunen får lika villkor för att säkra konkurrensneutralitet.” 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 6, att remittera 

motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 
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den 7 februari 2018, § 49, att motionen skulle behandlas att 

kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 23 maj 2018.  

Vad är utmaningsrätt? 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) beskriver att utmaningsrätten är till 

för att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, både kostnads- och 

kvalitetsmässigt. Syftet med utmaningsrätten är att öka mångfalden och 

förbättra den kommunala verksamheten. Utmaningsrätt är en initiativrätt till 

upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller 

landstingskommunal verksamhet och den kan liknas vid en möjlighet för 

näringslivet att lämna medborgarförslag. Om förslagen är värda att arbeta 

vidare med är upp till kommunen att själva avgöra. Om en verksamhet 

utmanas är det kommunen som prövar om det är tillåtet att upphandla 

verksamheten. Det är också upp till kommunen att bedöma om det är 

lämpligt att den aktuella verksamheten utmanas. Om utmaningen godtas 

upphandlas verksamheten enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och 

utmanaren deltar i upphandlingen på samma villkor som övriga 

anbudsgivare. Om verksamheten upphandlas och drivs av ett privat företag 

har kommunen enligt kommunallagen ett ansvar för att kontrollera och följa 

upp verksamheten. Avvisas utmaningen fortsätter verksamheten att drivas i 

egen regi. Avknoppning, det vill säga då en verksamhet tas över av den egna 

personalen, kan ingå i utmaningsrätten eller lämnas utanför. Enligt SKL kan 

all verksamhet utmanas förutom myndighetsutövning, strategiska 

ledningsfunktioner eller vad som enligt lag måste utföras av kommunens 

eller landstingets egna medarbetare. Det finns idag ett 30-tal kommuner som 

har infört utmaningsrätt. Exempel på kommuner som har utmaningsrätt är 

Falkenberg, Örebro och Sollentuna. Exempel på områden som har utmanats 

är hälsofrämjande arbete och inköp av livsmedel och leveranser till 

äldreomsorgen. 

Kommunala regler för utmaningsrätt 

Det finns inget konkret eller nationellt övergripande regelverk för hur 

utmaningsrätten ska utformas. Varje kommun beslutar om de regler som ska 

gälla vid utmaningen, till exempel vilka verksamheter som får utmanas, vart 

utmaningen ska riktas, vad utmaningen ska innehålla och hur hand-

läggningen ska gå till.  Det innebär att hur man arbetar med utmaningsrätten 

och hur man agerar efter taget beslut om införande skiljer sig åt mellan 

kommunerna.  

Förutsättningar för att införa utmaningsrätt 

För att utmaningsrätt ska kunna införas krävs beslut i kommunfullmäktige. 

Det krävs vidare att ett regelverk utformas för hur utmaningsrätten ska 

fungera.  

Den 25 februari 2013, § 25, antog kommunfullmäktige en policy för 

konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun. 

Enligt policyn kan syftet med konkurrensutsättning till exempel vara att 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16 (54) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-09 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

främja kostnadseffektivitet i verksamheten, bland annat genom att den egna 

verksamheten jämförs med andra driftsformer och främja god kvalitet och 

kvalitetsutveckling i verksamheten. Enligt policyn är det kommunens 

nämnder som initierar frågan om lämpliga driftsformer för sin verksamhet 

och då det är påkallat att lämna förslag till förändringar. Förslag från 

nämnder att konkurrensutsätta kommunalt utförd verksamhet ska prövas av 

kommunstyrelsen.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av att kommunfullmäktige har antagit en policy för 

konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun gör 

kommunledningsförvaltningen bedömningen att motionen ska föreslås vara 

besvarad. Policyn innebär inte en uttrycklig rätt men väl en indirekt 

möjlighet för en entreprenör att kontakta en nämnd och komma med förslag 

på att nämnden ska konkurrensutsätta sin verksamhet. Policyn har samma 

syften som utmaningsrätten och är ett regelverk som fullmäktige fastställt för 

att verksamheten ska kunna jämföras med andra driftsformer.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 13 februari 2018, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 47/2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslog att kommunstyrelsens skulle besluta följande. 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad.  

Yrkanden 

Ed Kahrs (M) och Lena Sjödahl (M) yrkar bifall till motionen.  

Inger Lilja (V) yrkar avslag till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande utser först kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

huvudförslag. För att utse motförslag ställer ordföranden förslag på Ed Kahrs 

(M) yrkande om bifall till motionen och på Inger Liljas (V) yrkande om 

avslag på motionen och finner att kommunstyrelsen beslutat utse Ed Kahrs 

(M) yrkande till huvudförslag.  

Ordförande ställer sedan förslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

och på Ed Kahrs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.   
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§ 90 Dnr 2018/00076 049 

Driftsram- och investeringsbudgetsförflyttning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna 

föreslagna driftsbudgetramförändringar för kapitalkostnader, 

driftsförändringar, organisationsförändringar och löneöversyn. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna 

föreslagna projekt i nämndernas investeringsbudget flyttas från år 2017 

till år 2018. 

3  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå barn- och 

utbildningsnämndens ansökan avseende ombudgetering på grund av 

felaktigt beslutsunderlag.                          

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar 

identifierat vilka budgetramförändringar som skulle behöva göras till följd 

av organisationsförändringar med mera för att budgetramarna bättre ska 

spegla Falköpings kommuns verksamheter under år 2018. 

Kommunledningsförvaltningen har sedan sammanställd detta till ett förslag 

om budgetramförändringar för år 2018.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017, § 133, om flerårsplanen 

för åren 2018–2020 och budget för år 2018. I flerårsplanen för åren  

2018–2020 har kommunfullmäktige fastställt de ramar som nämnderna har 

att förfoga över under respektive år. I enlighet med Falköpings kommuns 

fastställda riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning och 

kommunallagen ska eventuella förändringar av de kommunfullmäktige 

fastställda budgetramarna lyftas till kommunfullmäktige för ett nytt 

budgetramsbeslut.  

Förvaltningens bedömning 

Sammanfattande föreslagna förändringar inom driftsbudget följer nedan.  
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Nämnder
Budget enl KF 

2018

Budgetram-            

förändring år 2018

Ny budgetram för år 

2018

tkr tkr tkr

Barn- och utbildningsnämnden  596 900     -1 256      595 644     

Byggnadsnämnden  1 800      -      1 800     

Kommunstyrelsen  101 800      613      102 413     

Kompetens- och arbetslivsnämnden  46 900     -829      46 071     

Kultur- och fritidsnämnden  36 100      2 041      38 141     

Samhällsskydd mellersta Skaraborg  29 200      1 735      30 935     

Socialnämnden  745 600      2 706      748 306     

Äldreomsorg o funkt ionshinder  591 600      2 400      594 000     

IFO  154 000      306      154 306     

Tekniska nämnden  363 600      9 273      372 873     

Kommunrevisionen  1 300      -      1 300     

Valnämnden  1 600      -      1 600     

Summa nämnder  1 924 800      14 283      1 939 083     

Centralt

Pensioner ochlönebikostnader  27 800      27 800     

E20  7 000      7 000     

Löneutrymme 2018  46 000     -3 105      42 895     

Löneutrymme, sem.löne.sk  -     

Moms omsorgsboende -5 000     -5 000     

Reservmedel  -      -     

Driftkonsekvenser investeringar  -      -     

Interna+externa hyror  -      -     

Summa centralt  75 800     -3 105      72 695     

Taxefinansierad verksamhet

Vatten och avlopp  -     

Biogas  600      600     

Summa Taxefinansierad verksamhet  600      600     

Summa centralt  2 001 200      11 178      2 012 378     

Avskrivningar -100 000     -100 000     

Återföring intern kapitalkostnad  127 100      11 178      138 278     

Skatteintäkter  1 390 900      1 390 900     

Generella statsbidrag  616 500      616 500     

Finansiella intäkter  4 000      4 000     

Finansiella kostnader -12 000     -12 000     

Resultat  25 300      -      25 300      

Driftsförändringar 

Från kultur- och fritidsnämnden flyttas 250 000 kronor av intäkten över till 

tekniska nämnden som har hyreskontraktet med Bräcke Diakoni som har 

tagit över uthyrningen av medborgarhuset. 

Från barn- och utbildningsnämnden flyttas 568 000 kronor till 

kommunstyrelsen då avtal om verksamhetsstöd med ideella föreningen 

Dalénium tecknats enligt kommunstyrelsens beslut under § 35/2018. Detta 
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avtal ersätter det samarbetsavtal som föreningen Dalénium har idag med 

barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 

säga upp avtalet den 5 december under § 113/2017. 

Organisationsförändringar 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att flytta följande tjänster och 

budget  

 Från kompetens- och arbetslivsnämnden flyttas personalkostnader för 

samordnare om 589 000 kronor till kommunstyrelsen. 

 Från barn- och utbildningsnämnden flyttas kulturutvecklares 

personalkostnader om 382 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden. 

 Från kommunstyrelsen personalavdelning flyttas personalkostnader 

för säkerhetssamordnare om 400 000 kronor till Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborg. 

Löneöversyn 

Vid kompensation av löneöversyn 2017 missades ersättning om 339 000 

kronor för deltidsanställda brandmän till Samhällsskydd Mellersta 

Skaraborg. Till socialnämnden äldreomsorg och funktionshinder missades 

2,46 miljoner kronor, samt till IFO missades 306 000 kronor för 

timlöneanställda och PAN-anställda för åren 2016–2017. Utifrån Falköpings 

kommuns riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning ska nämnderna 

ges full kompensation för löneöversyn och det är kommunlednings-

förvaltningens bedömning att budgetramförändringen bör genomföras. 

Summan 3,105 miljoner kronor omfördelas från central lönepott. 

Kapitalkostnader 

Enligt Falköpings kommuns riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning 

ska nämndernas budgetramar avseende kapitalkostnader justeras för det 

kommande året i samband med årsbokslut. Inför 2018 innebär det att 

nämndernas kapitalkostnader ökar med 11,178 miljoner kronor. Detta 

justeras genom att återföring av intern kapitalkostnad ökar med motsvarande 

belopp på 11,178 miljoner kronor. Det är kommunledningsförvaltningens 

bedömning att budgetramförändringar för kapitalkostnadsförändringar bör 

genomföras enligt följande. 

Nämnd Tkr 

Barn- och utbildningsnämnden -306 

Kommunstyrelsen -144 

Kompetens- och 

arbetslivsnämnden 

-240 

Kultur- och fritidsnämnden 1409 
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Samhällsskydd mellersta 

Skaraborg 

996 

Socialnämnden -60 

Tekniska nämnden 9523 

Investeringsbudget 

Ombudgeteringar för investeringsmedel utgår ifrån Falköpings kommuns 

resultat i bokslut och årsredovisning för år 2017. Utifrån fastställd 

investeringsbudget finns det skillnader mellan budget och utfallet i bokslut 

som direkt kan kopplas till pågående projekt eller projekt som av olika skäl 

har förskjutits i tiden. Eftersom de var tänkta att avslutas under föregående 

verksamhetsår, behöver en ombudgetering ske för att projekten nu ska kunna 

slutföras. 

Investeringsbudget 2018 

Enligt KF 

antagen 

budget 

2018 

Ombudgete

ring av 

projekt 

tidigare än 

år 2016 

Ombudgetering 

från år 2017 till 

år 2018  

Ny 

investeringsram 

för 2018 

tkr tkr tkr tkr 

Skattefinansierad verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden  5 700      286      5 986     

Kommunstyrelsen  5 800      2 360      8 160     

Kompetens- och arbetslivsnämnden  800      800     

Kultur- och fritidsnämnden  800      800     

Samhällsskyddsnämnden  4 200      4 200     

Socialnämnden  4 600      1 217      5 817     

Tekniska nämnden  335 100      13 108      71 343      419 551     

Summa skattefinansierad verksamhet  357 000      13 108      75 206      445 314     

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten och avlopp  30 000      4 304      7 196      41 500     

Biogas  10 000      2 904      12 904     

Summa avgiftsfinansierad verksamhet  40 000      4 304      10 100      54 404     

Exploatering

Exploatering  35 000      21 900      56 900     

avgår försäljning  -      -      -     

Summa exploatering  35 000      -      21 900      56 900     

Totalt  432 000      17 412      107 206      556 618      

Barn- och utbildningsnämnden ansöker om att 286 tusen kronor från 2017 

ombudgeteras till år 2018. 

Av kommunstyrelsens investeringar föreslås att kommunövergripande 

investeringar på 1,2 miljoner kronor, Infrastruktur Marjarp 0,7 miljoner 

kronor samt e-arkiv på 450 000 kronor ombudgeteras till år 2018.  Beslut om 

ombudgetering av dessa poster togs av kommunfullmäktige den 23 april 

2018, § 64. 

Socialnämnden ansöker om att 1,2 miljoner kronor av investeringsmedel 

ombudgeteras till år 2018. 
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Tekniska nämnden ansöker om att 71,3 miljoner kronor av kvarvarande 

investeringsbudget från 2017 ombudgeteras till år 2018, samt att 13,1 

miljoner från tidigare projekt än 2016 ombudgeteras till år 2018 avseende 

den skattefinansierade verksamheten. 

Avgiftsfinansieradverksamhet Vatten och avlopp ansöker om 7,1 miljoner 

kronor från 2017 till år 2018 ska ombudgeteras, samt 4,3 miljoner kronor 

från projekt tidigare än 2016 ombudgeteras till år 2018. 

Avgiftsfinansieradverksamhet Biogas ansöker om 2,9 miljoner kronor ska 

ombudgeteras till år 2018. 

Av kommunstyrelsens mark- och exploateringsinvesteringar föreslås 

följande ombudgeteras till år 2018. 

 Dryport Skaraborg, spårinvestering om 10,2 miljoner kronor 

 Cirkulationsplats Megaliten om 2,6 miljoner kronor 

 Kopparslagen 14, om 1,5 miljoner kronor 

 Prästgårdsgärde om 5,1 miljoner kronor 

 Iordningställande inför lagerterminal om 2,5 miljoner kronor  

Beslut om ombudgetering av dessa poster togs av kommunfullmäktige den 

23 april 2018, § 64. 

Övriga uppkomna ärenden 

Enligt Barn- och utbildningsnämnden § 5/2018 

 Barn- och utbildningsnämnden begär av Kommunstyrelsen en 

omfördelning av summan 2 142 000 kronor som på grund av felaktigt 

beslutsunderlag inte tilldelats barn-och utbildningsnämnden 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå begäran med hänvisning till att ta upp detta 

äskande i budgetarbetet för år 2019. 

Kommunens antagna styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning 

beskriver under rubriken förändring av nämndens fastställda budgetram 

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 

verksamhetsinriktning eller nämnden inte anser sig kunna hantera den 

negativa avvikelsen ska rapportering ske omgående till kommunstyrelsen.” 
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I och med att äskandet inte är på grund av en verksamhetsförändring föreslår 

förvaltningen att detta inte beviljas utan istället bearbetas i budgetprocessen 

inför år 2019. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta om föreslagna budgetramförändringar för år 

2018. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 1 mars 2018, har utarbetats av ekonom 

Susanne Beijbom. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 

under § 48/2018.  
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§ 91 Dnr 2018/00126 291 

Lokalbrist i skolorna i centralorten 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

tilläggsanslag till tekniska nämnden för år 2018 med 1 900 000 kronor för 

upprättande och drift av moduler som tillfällig lösning på lokalbrist i 

skolorna i centralorten. Medel tas från eget kapital vilket sänker det 

budgeterade resultat för 2018. 

2  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att för  

2019–2021 läggs finansieringsfrågan in i ordinariebudgetprocess.              

Bakgrund 

Med anledning av lokalbristen i skolorna i centralorten har av barn- och 

utbildningsnämnden givit tekniska nämnden i uppdrag att upphandla 

moduler innehållande 8 klassrum för placering vid Kyrkerörsskolan. 

Lokalbristen beräknas kvarstå till den nya högstadieskolan är byggd. 

Tekniska nämnden har fattat beslut om att genomföra upphandlingen om 

medel tillskjuts. Enligt upprättad kalkyl är kostnaden följande.  

År Driftskostnad 

2018 1 900 000  

2019 1 480 000 

2020 1 480 000 

2021 2 280 000 

Modulerna är tänkta att förhyras varför någon investeringsdel inte är aktuell. 

Förvaltningens bedömning 

Enligt kommunfullmäktiges antagna styrdokument ”Policy för 

lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar” framgår det under punkt 5.5 att 

nämnden, om den inte kan hålla beslutad budgetram, ska begära av 

kommunfullmäktige att budgetramen skall omprioriteras. Detta innebär att 

kommunfullmäktige skall pröva att sänka övrigas nämnders ramar eller att 

sänka beslutat resultat för kommunen. 

Enligt kommunfullmäktiges antagna styrdokument ”Riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning” skall årets resultat över tid uppgå till minst 2 % av 

skatter och generella statsbidrag, vilket för år 2018 är cirka 38,5 miljoner 

kronor. Enligt gällande budget för 2018 är det beslutat om ett lägre resultat, 

25,3 miljoner kronor.  
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Förvaltningens bedömning är att det är svårt under löpande budgetår att 

sänka någon nämnds ram. Därför föreslår förvaltningen att 

kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker för år 2018 genom att 

medel tas från ”Eget kapital”, det vill säga från resultatet för år 2018. För år 

2019 och framåt förslår förvaltningen att finansieringen sker genom 

omfördelning och läggs in i ordinarie budgetprocess för beslut i 

kommunfullmäktige.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 april 2018, är utarbetat av ekonomichef 

Magnus Fleischer.       
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§ 92 Dnr 2017/00555 539 

Antagande av resepolicy för Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta resepolicy för 

Falköpings kommun. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare 

resepolicy antagen kommunfullmäktige den 26 mars 2012, § 42.  

Bakgrund 

Falköpings kommuns resepolicy, med tillhörande Rutiner för tjänsteresor, 

Rutiner för fordon och Rutiner för leasingbilar syftar till att styra 

användandet av personresor som görs i tjänsten. 

Förvaltningarna ser ett behov av och efterfrågar en revidering av nuvarande 

resepolicy för att tydligare koppla till flerårsplanens mål, nationella mål 

inom hållbarhetsområdet samt underlätta för genomförande i 

förvaltningarna. 

Finansiering 

Finansiering av genomförandet av resepolicyn ska ske inom respektive 

nämnds budget. 

Förvaltningens bedömning 

Resepolicyn har en viktig roll i hållbarhetsstyrningen i kommun för att skapa 

hållbara, säkra och effektiva resor som görs i tjänsten.        

Resor ska göras i enlighet med de mål på effektivitet, miljöanpassning och 

säkert resande som ställs i resepolicyn. Vi reser bara när det är nödvändigt 

och samordnar våra resor. Alla resor ska vara trafiksäkra och trygga. 

Andelen fossilbränslefria resor ska öka med målet att ha en fossilbränslefri 

fordonsflotta. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resfria möten. Det 

ska vara enkelt att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan och ekonomin.  

Policyn ska påverka beslutsfattande och beteende i riktning mot en bättre 

och säkrare trafikmiljö. Policyn är en del av kommunens arbete mot en 

långsiktigt hållbar utveckling och resursanvändning. 

Grunden i resepolicyn är fyra principer för att tydligt kommunicera vad 

resepolicyn styr: 

1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.  

2. Gå, cykla eller åk kollektivt.  

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten. 

4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp. 
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Tidigare nämnda rutiner antas av förvaltningen och innehåller beskrivningar 

av hur policyn ska genomföras. Rutiner ska enligt beslut från 

kommunfullmäktige fattas på förvaltningsnivå.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta resepolicy och att samtidigt upphäva tidigare 

resepolicy, antagen av kommunfullmäktige den 26 mars 2012, § 42. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 10 april 2018, har utarbetats av chefen för 

hållbar utveckling Ida Helander. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

behandlade ärendet under § 49/2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande.  

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta resepolicy för 

Falköpings kommun. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare 

resepolicy antagen kommunfullmäktige den 26 mars 2012, § 42.  

Yrkanden 

Ed Kahrs (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
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§ 93 Dnr 2017/00637 736 

Ändring av reglemente för färdtjänst   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta ändringen 

av reglemente för färdtjänst med de tillägg socialnämnden föreslagit, 

redovisade nedan.  

Bakgrund 

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 20 december 

2017, § 98, att rekommendera medlemskommunerna att anta föreslagna 

revideringar i det gemensamma färdtjänstreglementet.  

Enligt bakgrunden till beslutet är förslaget gemensamt framtaget av 

kommunernas handläggare för särskild kollektivtrafik. Det är respektive 

medlemskommun som individuellt beslutar om färdtjänstreglemente med 

kommunerna i Skaraborg har tidigare varit överens om att anta ett 

gemensamt reglemente vilket ger flera fördelar. Ändringarna har bland annat 

gjorts för att rättspraxis har ändrats och för att en anpassning behöver göras 

till ett mordernare biljettsystem samt för att tillgodose önskemål för 

handikapporganisationer. Ändringarna innebär i huvudsak följande.  

 Punkt åtta i reglementet ändras och specificerar vilka hjälpmedel som 

får tas med under resan samt hur ärenden där resenären har särskilda 

behov ska hanteras. 

 Punkt nio i reglementet förtydligas gällande barn. Vid 

färdtjänsttillstånd för barn är det till exempel obligatorisk med 

ledsagare för barn under 6 år. 

 Punkt tio i reglementet ändras gällande avgifter på bland annat 

följande sätt. Bland annat innefattar egenavgiften för skolungdom  

7-19 år nu även färdtjänstberättigade barn 0-6 år. Medresenär betalar 

utifrån sin ålder, undantaget barn 0-6 år som åker kostnadsfritt. 

Nattaxan i färdtjänsten tas bort. För resor mellan 24.00 och 02.00 

gäller samma egenavgift för färdtjänst som under övrigt tid då 

färdtjänsten är tillgänglig. Egenavgift för arbets- och utbildningsresor 

förtydligas. Egenavgiften för regionfärdtjänst föreslås följa avgiften 

för färdtjänst. 

 Punkten 12 om arbets- och utbildningsresor förtydligas vad gäller 

antal resor per dag och medresenär.   

Förslaget har skickats ut på remiss till socialnämnden och till rådet för 

funktionshinderfrågor. 
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Yttranden 

Socialnämnden beslutade den 21 mars 2018, § 29, att ställa sig bakom den 

av Skaraborgs kommunalförbund föreslagna rekommendationen att 

Falköpings kommun godkänner föreslagen revidering av det för Skaraborgs 

kommuner gemensamma färdtjänstreglemente och beslutar att anta detta som 

sitt eget med giltighet från 1 maj 2018 förutom att  

 Föreslagen skrivning i reglementet gällande medtagande av 

hjälpmedel vid genomförande av resa justeras samt 

 Att skrivningen i reglementet gällande behandling av personuppgifter 

anpassas till reglerna för den nya dataskyddsförordningen. 

Socialnämnden föreslog att följande ändringar i reglementet skulle göras. 

Texten under punkt 8 ändras från följande i ursprungsförslaget,  

Endast de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande får 

tas med dvs. de hjälpmedel som krävs under färd.  

till följande,  

Endast de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande får 

tas med, exempelvis rollator eller rullstol. 

Texten under punkt 18 ändras från följande i ursprungsförslaget, 

Vid handläggning av färdtjänsttillstånd samt planering och samordning av 

färdtjänstresor används datorstöd. Personuppgifter som hanteras i detta 

sammanhang omfattas av Personuppgiftslagen (PUL). 

Till följande.  

Vid handläggning av färdtjänsttillstånd samt planering och samordning av 

färdtjänstresor används datorstöd. Personuppgifter som behandlas i detta 

sammanhang ska hanteras i enlighet med gällande lagstiftning för 

behandling av personuppgifter.  

Rådet för funktionshindersfrågor beslutade den 9 mars 2018 att lämna 

yttrande på förslaget. Rådet för funktionshindersfrågor beslutade att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå Skaraborgs kommunalförbund att återremittera 

förslaget på reviderat gemensamt reglemente för färdtjänst i Skaraborg. 

Enligt rådets bedömning är de kritiska till de revideringar som föreslås. 

Ingen av de handikappföreningar som ingår i rådet för funktionshinderfrågor 

har blivit tillfrågade om ändringarna. Flertalet av ändringarna är till nackdel 

för resenären och faller på sin egen orimlighet. Exempelvis innebär 

ändringen av punkten 8 att endast de förflyttningshjälpmedel som krävs 

under färd får medtags och om en färdtjänstresenär exempelvis är i behov av 

en bilbarnstol så borde det ses som ett förflyttningsmedel som behövs under 

färd. Vad gäller punkten 10 är det oklart om de två avgiftsfria månader som 

hittills funnits kommer finnas kvar i det nya systemet. Det behöver även tas 

hänsyn till människors olika förmåga att hantera digitala system då det nya 
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biljettsystemet är en applikation i en mobiltelefon. Ändringen i punkten 12 

innebär bland annat att resor mellan arbetet och hemmet eller utbildningen 

och hemmet begränsas till maximalt två resor per dag och det är för lågt. Det 

finns resenärer som arbetar på arbetsställen med delade turer eller flera 

ordinarie arbetsställen.  

Det har även inkommit synpunkter från synskadades riksförbund. Förbundet 

påpekar att de inte har fått information om att ändringarna varit på gång och 

att ingen handikapporganisation har fått förslag för samråd. I huvudsak 

framför synskadades riksförbund samma inställning till ändringarna i 

förslagen som rådet för funktionshindersfrågor.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av socialnämndens förslag föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta ändringen av reglemente för med de tillägg 

föreslagna av socialnämnden. Dock anser förvaltningen att Skaraborgs 

kommunalförbund inte har tagit berörda organisationer synpunkter i 

beaktande under beslutsprocessen, något som visat sig i svaret från rådet för 

funktionshinderfrågor. Remissprocessen bör ses av Skaraborgs 

kommunalförbund inför kommande revideringar.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 februari 2018, har utarbetats av 

kommunjurist Sara Cronholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 50/2018.  
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§ 94 Dnr 2018/00160 356 

Upphävande av beslut om avfallstaxa för 
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2017, § 136. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avfallstaxa, 

med ikraftträdande 1 januari 2016, ska fortsätta att gälla.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november, § 136, att anta ny 

avfallstaxa från och med den 1 januari 2018, enligt förslag från kommunal-

förbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Detta för att samordna 

medlemskommunernas taxor och upprätthålla principen om likställda 

avgifter för finansiering av gemensamma kostnader inom AÖS. 

Vad gäller förslag till avfallstaxa 2018 kunde inte medlemskommunerna 

enas om en gemensam taxa och därmed kan inte likställighetsprincipen 

upprätt-hållas i förbundet. Medlemskommunerna vill bland annat utreda 

bakomliggande orsaker till föreslagna taxehöjningar. 

Direktionen för AÖS föreslår nu de medlemskommuner som beslutat att anta 

den nya taxan att upphäva det beslutet. Nytt förslag till gemensam 

avfallstaxa kommer att tas fram för beslut till direktionen i maj med 

ikraftträdande den 1 januari 2019. Om direktionen antar förslaget kommer 

det att skickas till medlemskommunerna för beslut. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen förslår kommunfullmäktige besluta att 

upphäva beslut om att anta en ny avfallstaxa från och med den 1 januari 

2018 och samtidigt besluta att tidigare avfallstaxa, med ikraftträdande den 1 

januari 2016, ska fortsätta att gälla. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 april 2018, har utarbetats av 

verksamhetsutvecklare Karin Hallgren. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 51/2018.  
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§ 95 Dnr 2018/00147 253 

Försäljning del av Gamla Stan 2:26 (Biltema) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal 

med Buffin Real Estate Sweden AB om försäljning av del av fastigheten 

Gamla Stan 2:26 för en köpeskilling om 3 867 120 kronor.  

Bakgrund 

Falköpings kommun har i samarbete med Buffin Real Estate Sweden AB 

tagit fram en ny detaljplan, Gamla Stan 2:26 (KV. Megaliten m.fl.), för att 

möjliggöra etablering av en Biltemabutik. Detaljplanen antogs av 

kommunfullmäktige i Falköpings kommun den 27 november 2017, § 137, 

och beslutet vann laga kraft den 19 december 2017. Beslut om iordning-

ställande av området togs av kommunstyrelsen i Falköpings kommun den 10 

januari 2018, § 13, och arbetet med iordningställandet pågår.  

Förvaltningens bedömning 

Buffin Real Estate Sweden AB förvaltar fastigheter åt Biltema AB. Buffin 

Real Estate Sweden AB har ingått ett plankostnadsavtal med Falköpings 

kommun för framtagande av en ny detaljplan som möjliggör byggnation av 

en Biltemabutik. Ett köpeavtal (se bilaga 1) har upprättats mellan Falköpings 

kommun och Buffin Real Estate Sweden AB. Avtalet omfattar ett område 

om 48 339 kvadratmeter (se figur 1) som säljs för en köpeskilling om 

3 867 120 kronor vilken har bestämts utifrån gällande taxa om 80 kronor per 

kvadratmeter för mark i A-läge. Köparen erlägger även ersättning om  

8 kronor exklusive moms per kvadratmeter för exploateringskostnader 

bestående i flytt av stenmurar och stenrösen inom området. Köparen står för 

kostnader i samband med lantmäteriförrättning. Tillträde sker en vecka efter 

det att beslut om detta avtal fattats samt att fastighetsbildning medgivits och 

besluten har vunnit laga kraft. För övriga villkor hänvisas till köpeavtalet. 
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Figur 1. Område som överlåts genom köpeavtal 

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

kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

köpeavtal med Buffin Real Estate Sweden AB om försäljning av del av 

fastigheten Gamla Stan 2:26 för en köpeskilling om 3 867 120 kronor. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 27 mars 2018, har utarbetats av mark- och 

exploateringsansvarige Alexander Järkeborn. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott har behandlat ärendet under § 52/2018. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande. 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal 

med Buffin Real Estate Sweden AB om försäljning av del av fastigheten 

Gamla Stan 2:26 för en köpeskilling om 3 867 120 kronor.  

Yrkanden 
Dan Hovskär (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.          
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§ 96 Dnr 2018/00150 250 

Markanvisningsavtal för PWBB Holdin AB på del av 
Stenstorp 2:53 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal med 

PWBB Holding AB på del av Stenstorp 2:53, Skattegården, Stenstorp.  

Bakgrund 

Falköpings kommun antog den 20 maj 2010, § 74, detaljplan ”Stenstorp 2:74 

M.FL., Stenstorps Tätort” för att möjliggöra byggnation av villa-, par- och 

radhusbebyggelse (se figur 1). Detaljplanen vann laga kraft den 16 juni 

2010. 

 

Figur 1 - Detaljplan Stenstorp 2:74 M.FL. 

Området ligger i den nordvästra delen av Stenstorps tätort med närhet till 

järnvägsstation och skola (se figur 2). 
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Figur 2 - Skattegården, Stenstorp 

Detaljplanen medger byggnation av par- och radhus på två områden mitt i 

planområdet som totalt omfattar 3 734 kvadratmeter. Markpriset uppgår till 

1 240 000 kronor enligt gällande taxa (kommunfullmäktige den 21 juni 

2010, § 71). 

PWBB Holding AB har skickat in en intresseanmälan med förslag till 

byggnation av hyresrätter i par- och radhus på området. 

Förvaltningens bedömning 

PWBB Holding AB har lämnat in en intresseanmälan och ett förslag på 

byggnation av mellan 11 och 13 rad- och parhus beroende på efterfrågan. 

Byggnationens utformning framgår av förslaget som är bilagt 

markanvisningsavtalet (se bilaga 1). Förslaget innebär byggnation av 

hyresrätter i par- och radhusformat avsett för i första hand seniorer och 

barnfamiljer. Under tiden för markanvisningen avser företaget att undersöka 

efterfrågan samt ansöka om förhandbesked på bygglov.  

Bostadsbrist råder i Stenstorp liksom i kommunen i övrigt. Nybyggnation av 

hyresrätter är ett positivt inslag i Stenstorp och för det aktuella planområdet 

dels för att bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden och för att få igång 

byggnation inom planområdet.  
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Markanvisningen gäller fram till den 31 december 2018 och har villkorats 

med att kommunstyrelsen godkänner avtalet. Priset för marken är 1 240 000 

kronor. Exploatören står för förrättningskostnad och övriga avgifter. För 

övriga villkor hänvisas till Markanvisningsavtal – Stenstorp 2:53. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

förslag till markanvisningsavtal med PWBB Holding AB på del av Stenstorp 

2:53, Skattegården, Stenstorp. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 mars 2018, har utarbetats av mark- och 

exploateringsansvarige Alexander Järkeborn. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott har behandlat ärendet under § 53/2018.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Henrik Gustafsson, PWBB Holding AB (Henrik.Gustafsson@wingus.se) 

Erna Pezic, Stadsbyggnadschef 

Alexander Järkeborn, Mark- och exploateringsansvarig 

Fredrik Johansson, Park- och gatuchef 

Stig Säll, VA-chef            
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§ 97 Dnr 2018/00154 259 

Markanvisning Byggmästaren 21 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda företaget bakom förslag 1 

markanvisning på fastigheten Falköping Byggmästaren 21 enligt inlämnat 

förslag.  

2  Kommunstyrelsen delegerar till mark- och exploateringsansvarige att ingå 

markanvisningsavtal med företaget bakom förslag 1 enligt inlämnat 

förslag.  

Bakgrund 

Falköpings kommun äger fastigheten Falköping Byggmästaren 21 som ligger 

i korsningen Parkgatan/Frejagatan (se figur 1). För fastigheten gäller 

”stadsplan för del av stadsdelen Gamla Staden kvarteret Byggmästaren” som 

medger bostadsändamål. Fastigheten har stått obebyggd under en längre tid 

och används idag som parkering. Kommunen har fått in tre 

intresseanmälningar för att bebygga fastigheten med flerbostadshus. 

 

Figur 1 - Karta Byggmästaren 21 
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Förvaltningens bedömning 

Stadsplanen för del av stadsdelen Gamla Staden kvarteret Byggmästaren 

medger byggnation i två våningar samt inredning av en tredjedel av 

vindsvåning. Förslag på byggnation av fastigheten har kommit in från tre 

exploatörer. Förvaltningen har gjort en utvärdering av de inkomna förslagen 

och sammanställt denna i figur 2 nedan. 

 

Figur 2 - Utvärderingsmatris 

Efter utvärderingen har förvaltningen kommit fram till att förslag 1 är det 

förslag som utifrån exploateringsgrad, efterfrågan vad gäller fördelning av 

lägenhetsstorlekar och det arkitektoniska helhetsgreppet på bästa sätt 

uppfyller kommunens mål.    

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen erbjuder företaget bakom 

förslag 1 markanvisning på fastigheten Falköping Byggmästaren 21 enligt 

inlämnat förslag, samt att det delegeras till mark- och exploateringsansvarige 

att ingå markanvisningsavtal med samma företag. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 april 2018, har utarbetats av mark- och 

exploateringsansvarige Alexander Järkeborn. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott har behandlat ärendet under § 54/2018.  

  

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Erna Pezic, stadsbyggnadschef 

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig            
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§ 98 Dnr 2018/00155 259 

Markanvisning Kyrkerör 1:1 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda företaget bakom intresseanmälan 1 

markanvisning på del av fastigheten Falköping Kyrkerör 1:1 enligt 

inlämnat förslag. 

2  Kommunstyrelsen delegerar till mark- och exploateringsansvarige att ingå 

markanvisningsavtal med företaget bakom intresseanmälan 1 enligt 

inlämnat förslag.  

Bakgrund 

Falköpings kommun äger fastigheten Falköping Kyrkerör 1:1. För en del av 

fastigheten belägen på Smedjegatan utmed Bangatan (se figur 1) gäller 

detaljplan ”Bangatan (delen Smedjegatan – S:t Sigfridsgatan) A 271” som 

medger bostadsändamål. Området har stått obebyggd under en längre tid och 

används idag delvis som parkering. Kommunen har fått in två 

intresseanmälningar för att bebygga fastigheten med flerbostadshus. 

 

Figur 1 – Del av Kyrkerör 1:1 

Förvaltningens bedömning 

Detaljplanen ”Bangatan (delen Smedjegatan – S:t Sigfridsgatan) A 271” som 

gäller för området medger byggnation av maximalt 16 lägenheter fördelat på 

fyra huskroppar i högst två våningar. Intresseanmälan 1 omfattar 16 

lägenheter föredelat på fyra huskroppar i två plan. Intresseanmälan två har 
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inte specificerats mer än att det finns en vilja att bebygga fastigheten och kan 

därför inte utvärderas.  

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att erbjuda 

företaget bakom intresseanmälan 1 markanvisning på del av fastigheten 

Falköping Kyrkerör 1:1 enligt inlämnat förslag, samt att delegera till mark- 

och exploateringsansvarige att ingå markanvisningsavtal med samma 

företag.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 13 april 2018, har utarbetats av mark- och 

exploateringsansvarige Alexander Järkeborn. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott har behandlat ärendet under § 55/2018.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Erna Pezic, stadsbyggnadschef 

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig            
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§ 99 Dnr 2017/00634 800 

Ansökan om medel ur den sociala investeringsreserven 
till verksamheten "Unga tar ordet" 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen godkänner kultur- och fritidsnämndens ansökan om 

619 521 kronor ur den sociala investeringsreserven till verksamheten 

”Unga tar ordet”.  

Sammanfattning 

Att barn och unga får vara delaktiga och ha inflytande har stor betydelse för 

individens utveckling. Genom möjligheten att kunna påverka stärks en 

känsla att individen har en åsikt att tillföra och att det går att förändra. ”Unga 

tar ordet ” stärker och förbättrar ungas livsvillkor i Falköpings kommun.  

Bakgrund 

Utifrån ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) år 

2015 som gjordes av 800 ungdomar framkom behovet av att ha ungdomar 

som blir de ungas röst. Det var utifrån förslag från ungdomar själva som de 

unga kommunutvecklarna anställdes. Det började med en feriepraktik-

anställning som övergick i en deltidsanställning för att kontinuerligt kunna 

fortsätta arbetet med ungas inflytande. 

Unga kommunutvecklare arbetar för att aktivt skapa en djupare samverkan 

mellan verksamheter som rör unga genom att belysa olika frågor utifrån ett 

ungdomsperspektiv. Unga kommunutvecklare strävar efter att fungera som 

stöd till olika verksamheter där unga kan påverka. Unga kommunutvecklare 

har som målsättning att stärka och förbättra ungas livsvillkor i Falköpings 

kommun. 

För att på sikt möjliggöra unga kommunutvecklare långsiktigt behöver 

projektet tid för att fortsätta förbereda och forma förutsättningarna. Nya 

metoder ska provas och utvecklas för att utforma inflytande i alla led. Under 

projektets tid planerar unga kommunutvecklare att utveckla de insatser som 

behövs i framtiden.  

Ett förslag från LUPP-sammanställningen är att barn och unga vill utveckla 

en app som möjliggör att ungas röster kan kommunicera och påverka 

digitalt. Genom appen kan Falköping bli en pionjär på detta område.   
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Finansiering 

PERSONALKOSTNADER  

Antal tjänster  7  

Lön/timme (Motsvarande en 

månadslön om 17 700 kr)  

107 kr  

Semesterersättning  13 kr  

Sociala avgifter  49 kr  

Faktisk kostnad/timme  169 kr  

Antal timmar/vecka  4  

Antal timmar/år & anställd  208  

Total kostnad/anställd  35 185 kr  

Totalt för 7 anställda - år 1  246 298 kr  

Totalt för 7 anställda - år 2 

(inkl 2% löneökning)  

251 224 kr  

TOTAL 

PERSONALKOSTNAD FÖR 

TVÅ ÅR  

497 521 kr  

ÖVRIGA KOSTNADER  

Utveckling av SpeakApp 2018  56 000 kr  

Underhåll av SpeakApp 2019  46 000 kr  

Marknadsföring 2018  10 000 kr  

Marknadsföring 2019  10 000 kr  

TOTALT - ÖVRIGA 

KOSTNADER  

150 000 kr  

TOTALT - UNGA 

KOMMUNUTVECKLARE  

619 521 kr  

 

Barnkonventionen föreslås bli lag 2020 vilket kommer att ställa högre krav 

på kommunen. Projektet med unga kommunutvecklare kan förbereda och 

vägleda för ett kommande förvaltningsöverskridande arbete med att 

implementera barnkonventionen i verksamheterna. Kommunen behöver 

ungdomar som kan kommunicera och sprida kunskap kring barn-

konventionen, ungas rättigheter och om Falköping kommuns 

delaktighetsarbete.  

Om projektet under 2018–2019 visar sig framgångsrikt så föreslås unga 

kommunutvecklare bli en del av ordinarie verksamhet inom Unga tar ordet. 

Under handläggningstiden har kostanden för appen SpeakApp minskat 

något, vilket visas i tabellen ovan.  

Förvaltningens bedömning 

Att utveckla barn och ungas inflytande ligger väl i linje med nationell 

styrning och kommunens mål om social hållbarhet som eftersträvar dialog 

med medborgare och att stärka ungas inflytande. Att unga företräds av unga 
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innebär att dialogen sker med och inte om gruppen och det skapar en länk 

mellan unga, politiker och tjänstepersoner.   

Ett medskick är att för effekter på ungas inflytande ska uppnås är det viktigt 

att lära och utveckla utifrån de uppföljningar som finns samt att analysera 

hur organiseringen kan skapa goda förutsättningar för stärkt inflytande. 

LUPP genomförs för andra gången 2018 och först efter det kan resultat 

avläsas och analyser göras av det påbörjade ungdomspolitiska arbetet i 

Falköping. Då kan jämförelser av hur ungas livssituation har förändrats i 

kommunen synliggöras och utgöra underlag för det fortsatta arbetet. För 

fortsatt planering, genomförande och analys av LUPP är det av vikt att ungas 

kompetens och kunskap finns med i processen. 

Att uppnå effekt för de unga kommunutvecklarna har redan tidigare varit 

märkbar men att nå en större effekt för hela barn- och ungdomsgruppen är en 

större utmaning som behöver finnas med i planeringen framåt. Vilka grupper 

nås? Vilka nås inte? Vilka representeras? Vilka representeras inte?  

Att vara delaktig och att ha inflytande har stor betydelse för en individs 

utveckling. Möjligheten att kunna påverka ger ett större självförtroende och 

en känsla av att personen är värd något, att personen har en åsikt att tillföra 

och att det går att förändra.  

Förvaltningen vill slutligen påpeka att det år 2018 är valår och att det finns 

möjlighet för ungdomsutvecklarna att arbeta med att uppmärksamma valet 

till Falköpings kommunfullmäktige.  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna kultur- och 

fritidsnämndens ansökan om 619 521  kronor ur den sociala 

investeringsreserven till verksamheten ”Unga tar ordet”. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 januari 2018, har utarbetats av 

kommunstrategen Catharina Ungh. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 56/2018.  

  

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden  

Susanne Beijbom, ekonom 

Cathrine Ungh, kommunstrateg 

Sarah Fagerström, ungdomsstrateg            
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§ 100 Dnr 2018/00086 005 

Konkurrensutsatt bidragsförmedling för anläggande av 
stomnät för bredband i Fivlered 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en konkurrensutsatt 

bidragsförmedling för anläggande av stomnät för bredband i Fivlered.  

2  Kommunstyrelsen beslutar att finansiera den konkurrensutsatta 

bidragsförmedlingen med 300 000 kronor från kommunstyrelsens budget 

för bidragsgivning.    

3  Kommunstyrelsen delegerar till IT-chef Per Augustsson att genomföra 

den konkurrensutsatta bidragsförmedlingen samt teckna avtal med 

leverantör.  

Bakgrund 

I Falköpings kommuns tätorter finns generellt sett goda förutsättningar för 

utbyggnad av bredband av privata aktörer på rent marknadsmässiga grunder. 

På landsbygden sker utbyggnaden genom att de boende i ett område går 

samman och bildar en fiberförening, tidigare kallat byalag. Fiberföreningen 

bygger ett lokalt områdesnät som ansluts till någon lämplig överlämnings-

punkt. Egna arbetsinsatser gör att kostnaderna kan hållas nere, men för att 

klara av utbyggnaden krävs vanligtvis att man också får ta del av ett 

ekonomiskt stöd från länsstyrelsens landsbygdsprogram.  

Västra Götalandsregionen beslutade år 2009 att avsätta 30 miljoner kronor 

per år för ett bredbandsstöd. Stödet skulle tillsammans med kommunernas 

eget stöd bidra till att det anlades fiberavlämningspunkter på landsbygden. 

Det regionala och kommunala bredbandsstödet har godkänts av EU-

kommissionen och omfattas av dess generella gruppundantag för offentligt 

stöd till bredbandsutbyggnad. Stödet förmedlas genom att kommunen 

genomför konkurrensutsatta bidragsförmedlingar för tillhandahållande av nät 

och fiberavlämningspunkter. En konkurrensutsatt bidragsförmedling ska 

göras enligt samma principer för konkurrensutsättning som vid en 

upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), men lyder inte 

under lagens regelverk. Till exempel kan man inte överklaga ett 

tilldelningsbeslut i en sådan process. Det tyngsta utvärderingskriteriet är hur 

lite stöd leverantören önskar ta del av för att anlägga det efterfrågade nätet. 

År 2010 antog kommunfullmäktige en strategi för fortsatt bredbands-

utbyggnad inom Falköpings kommun. I den slås fast att Falköpings 

kommuns roll är att verka för att förtäta antalet överlämningspunkter till 

fibernätet och på så sätt underlätta för fiberföreningarna att ansluta sig till 

stomnätet. Samtidigt avsattes 10 miljoner kronor till det kommunala 
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bredbandsstödet. Falköpings kommun genomförde därefter en 

konkurrensutsatt bidragsförmedling som resulterade i att 13 nya 

överlämningspunkter anlades på landsbygden. År 2017 gjordes en 

kompletterande upphandling med ytterligare en överlämningspunkt i 

Vistorp. 

Finansiering 

Konkurrensutsatt bidragsförmedling i Fivlered för anläggande av stomnät för 

bredband föreslås finansieras med 300 000 kronor från kommunstyrelsens 

bidragsgivning.  

Förvaltningens bedömning 

Tillsammans med redan befintliga överlämningspunkter har de 14 punkterna 

möjliggjort anslutning för ett stort antal fiberföreningar. Större delen av 

landsbygden täcks idag av någon fiberförening. De delar av Falköpings 

kommun som återstår är alla relativt glest befolkade. För att skapa 

förutsättningar för dessa områden att anlägga egna områdesnät kan 

stomnäten behöva förlängas och ytterligare någon överlämningspunkt 

anläggas. En prioriterad åtgärd är att förlänga ut stomnätet med cirka tre 

kilomometer i Fivleredsområdet. Åtgärden ligger i linje med strategin för 

fortsatt bredbandsutbyggnad.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen avsätter 

300 000 av kommunstyrelsens medel för bidragsgivning för att genomföra 

en konkurrensutsatt bidragsförmedling för anläggande av denna 

stomnätssträcka. Förvaltningen föreslår också att kommunstyrelsen delegerar 

till IT-chefen att genomföra den konkurrensutsatta bidragsförmedlingen och 

teckna avtal med leverantör. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 28 mars 2018, har utarbetats av IT-chef Per 

Augustsson. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 

57/2018.                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Per Augustsson, IT-chef            
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§ 101 Dnr 2018/00139 005 

Utseende av dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen entledigar Sara Cronholm från uppdraget som 

personuppgiftsombud för kommunstyrelsen från och med den 25 maj 

2018.  

2  Kommunstyrelsen beslutar att utse informationssäkerhetssamordnare 

Elinor Stenberg till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med 

den 25 maj 2018.  

Bakgrund 

Dataskyddsförordningen 

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får 

behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och 

kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection 

Regulation). Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s 

medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel 

personuppgiftslagen i Sverige. En övergripande tanke med de nya reglerna är 

att tydligare betona att det företag, myndighet eller annan organisation som 

behandlar personuppgifter aktivt måste ta ansvar för att se till att 

förordningens regler följs och kunna visa det (ansvarsskyldighet). 

Dataskyddsombud 

Dataskyddsombudet kommer att ersätta personuppgiftsombudets roll och 

ansvar. Ett dataskyddsombud kan ha ansvar för flera olika myndigheter. Det 

föreslås att samtliga nämnder i Falköpings kommun och Tidaholms kommun 

utser Elinor Stenberg som dataskyddsombud.  

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att 

övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär 

bland annat att: 

 samla in information om hur organisationen behandlar 

personuppgifter 

 kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna 

styrdokument 

 informera och ge råd inom organisationen 

 Dataskyddsombudet ska också: 

 ge råd om konsekvensbedömningar 

 vara kontaktperson för Datainspektionen 
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 vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom 

organisationen 

 samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner 

Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer 

dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den 

personuppgiftsansvariga (nämnden) eller hos personuppgiftsbiträdet. 

Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha 

utfört sina arbetsuppgifter. Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om 

en organisation gör, eller överväger att göra, en konsekvensbedömning för 

behandling av personuppgifter. En konsekvensbedömning behövs när det ska 

samlas in personuppgifter och det finns hög risk för personers fri- och 

rättigheter. 

Dataskyddsombudet ska vara kontaktperson för: 

 de registrerade, som till exempel vill nå dataskyddsombudet för att få 

veta vilka uppgifter som finns registrerade om dem, 

 personalen inom organisationen, som kan vilja veta om de gör rätt 

när de behandlar personuppgifter, 

 Datainspektionen, som kan vilja inspektera verksamheten. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

entlediga Sara Cronholm från uppdraget som personuppgiftsombud för 

kommunstyrelsen från och med den 25 maj 2018, samt beslutar att utse 

informationssäkerhetssamordnare Elinor Stenberg till dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen, från och med den 25 maj 2018.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 26 mars 2018, har utarbetats av kanslichef 

Linda Karelid. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under 

§ 58/2018.  

  

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Sara Cronholm, kommunjurist 

Elinor Stenberg, informationssäkerhetssamordnare 

Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare            



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47 (54) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-09 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 102 Dnr 2018/00120 163 

Yttrande över rekommendationer för hantering av 
översvämning till följd av skyfall 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande över remiss 

för rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall.  

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Stockholms län har gemensamt 

tagit fram en skrift med rekommendationer för hur kommunerna i sin fysiska 

planering ska kunna hantera översvämning till följd av skyfall. 

Rekommendationerna har sänts på remiss till samtliga kommuner inom de 

två länen. Sista svarsdag för remissen är den 7 maj 2018.  

Bakgrunden till att länsstyrelsen har tagit fram rekommendationerna är att 

det i många kommuner är ett högt exploateringstryck och där förtätningen av 

stadsmiljöer allt oftare resulterar i en stor andel hårdgjorda ytor. Redan i 

dagsläget kan översvämning till följd av skyfall orsaka stora problem och 

skador, och med ett förändrat klimat kan detta öka ännu mer i framtiden om 

kommunerna inte börjar arbeta mer proaktivt redan under planläggningen. 

Länsstyrelsen framhäver även att skyfall inte är geografiskt bundet, så som 

exempelvis översvämning till följd av stigande vattennivåer från sjöar och 

vattendrag, utan samtliga kommuner behöver utreda risken för skyfall. 

Kommunen som den planläggande myndigheten måste därför planera ny 

bebyggelse så att den lokaliseras, placeras och utformas så att den är lämplig 

med hänsyn till risken för översvämning. 

Rekommendationerna är uppdelade i två delar; del ett med 

rekommendationer för ny bebyggelse, och del två med en vägledning för 

hantering av översvämningsrisk i fysisk planering.  

Det är framför allt tre punkter som länsstyrelsen önskar svar kring: 

 Vilket praktiskt stöd ger skriften i planläggningen av översiktsplaner 

och detaljplaner? 

 Är skriften applicerbar i er planprocess? Om inte: hur kan den 

förbättras? 

 Är det något med skriften som behöver förtydligas? 

Förvaltningens bedömning 

Kommunen ställer sig positiv till att länsstyrelsen tagit fram en vägledning 

för hur kommunerna kan arbeta med översvämning till följd av skyfall. 

Skriften är lättöverskådlig, lagom i omfattning och ger både 
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kunskapsinformation och råd. Det finns dock några delar som skulle kunna 

utvecklas och förbättras. 

Ansvarsfördelningen är en fråga som ofta lyfts inom kommunens olika 

förvaltningar. I skriften framgår det tydligt att skyfall måste hanteras på ytan 

och inte i ledningssystemen, denna tydlighet är något som kommunen ser 

som positivt.  

Vad gäller den översiktliga planeringen så är det positivt att länsstyrelsen 

förespråkar att dagvatten bör hanteras per avrinningsområde eftersom 

detaljplaner oftast bara omfattar ett mindre delområde så kan det vara svårt 

att få en helhetsbild i den enskilda detaljplanen. Att börja med 

skyfallskartering i översiktsplan och planprogram är rätt väg att gå. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att en översiktsplan ska hålla en övergripande 

skala, texten i skriften beskriver ibland förslag och åtgärder som är på en mer 

detaljerad nivå än vad kommunen anser bör finnas i en översiktsplan. Om 

avsikten med skriften är att hela kommunen ska skyfallskarteras så blir det 

ett väldigt detaljerat och omfattande material. Falköpings kommun 

förespråkar istället att detta i så fall görs som ett separat dokument, 

exempelvis ett tematiskt tillägg. I översiktsplanen beskrivs större områden 

för utbyggnad, inte specifikt var varje mindre grönyta eller byggnad ska 

placeras. Kommunen skulle gärna se att det framgick vad som menas med 

”annat relevant underlag” (punkt 1, sid 5) och vilken detaljeringsnivå som 

avses för en konsekvensanalys för en översiktsplan (punkt 2, sid 5), vad är 

realistiskt och rimligt? Om remissen blir verklighet kommer det innebära 

mycket arbete för kommunen med skyfallskartering områdesvis, 

konsekvensanalyser och hårdare krav men det skulle även kunna leda till att 

det underlättar detaljplaneläggning och bygglovhantering. 

Vad gäller rekommendationerna för detaljplanering så ställs höga krav på att 

det redan vid detaljplaneläggning finns en projektering av de allmänna 

platserna med bland annat gatuhöjder. Att ange exempel på 

planbestämmelser som kan användas kan vara bra, men det är samtidigt 

viktigt att det framgår att det enbart är exempel. Kommunen får inte reglera 

mer än vad som är nödvändigt i detaljplanen. Av skriften är det i nuvarande 

utformning svårt att se var länsstyrelsen kommer dra gränsen för detaljerade 

planbestämmelser som krävs i framtiden för att det inte ska anses vara en 

prövningsgrund. Skriften trycker även på att kommunen i detaljplanen ska se 

till att översvämningsrisken minskas i ”hela området” (sid 6), alltså även 

utanför den specifika detaljplanen. Kommunen ser att det skulle kunna bli 

problematiskt var gränsen för hela området ska dras. Slutligen anser 

kommunen att det är positivt med ett utdrag från planbestämmelsekatalogen 

men kommunen vill även påpeka att vissa av dessa planbestämmelser är 

svåra att följa upp (bland annat ”markytan får inte hårdgöras”). 
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 27 mars 2018, har utarbetats av 

kommunarkitekt Amelia Sandström. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 59/2018.           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se, 

ärendenummer 408-8283-2018            
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§ 103 Dnr 2018/00132 106 

Förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förbundsordning 

för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst under förutsättning att 

kommunalförbundet vid nästa revidering ser över skrivningen i § 8 om 

beslut. 

2 Förbundsordningen gäller från och med den 1 januari 2019.  

Bakgrund 

Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst beslutade den 9 

mars 2018, § 307, att godkänna förslag till ny förbundsordning och 

översända förslaget till befintliga medlemmar och ansökande kommuner. 

Förslaget behöver godkännas av respektive fullmäktige senast den 29 juni 

2018.  

Kommunalförbundet har tagit fram ett nytt förslag till förbundsordning för 

att följa den nya kommunallagen och för att anpassa den efter förbundets 

organisation. Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen 

möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets 

verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i 

förbundsordningen men utöver detta är det strukturella och redaktionella 

ändringar utifrån nuvarande organisation och nya kommunallagen.  

Förslaget till förbundsordning har skickats ut till medlemskommunerna på 

samråd och kommunalförbundet har reviderat förslaget till förbundsordning 

efter att några ändrings- och tilläggsförslag inkommit.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 februari 2018, § 23, att 

lämna ett yttrande där det framkom att information enligt 9 kap. 6 § 

kommunallagen punkten 7 samt punkten 14 saknades. Ett tydliggörande av  

§ 13 önskades också. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen noterar att kommunalförbundet har lagt till 

den information som förvaltningen noterade saknades i remissvaret. 

Kommunledningsförvaltningen anser dock att informationen om det för 

beslut ska krävas kvalificerad majoritet i den beslutande församlingen och 

för vilka ärenden detta ska gälla 9 kap. 6 § p 7 kommunallagen är otydligt 

formulerad. 9 kap. 6 § p.7 kommunallagen ger medlemmarna en möjlighet 

att styra ett förbund genom att i förbundsordningen ange att det för 

avgörande av vissa frågor ska krävas kvalificerad majoritet i 
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förbundsstyrelsen. I sådana fall skall det anges på vilket sätt det ska vara 

kvalificerad majoritet samt i vilka ärenden detta skall gälla. 

Kommunalförbundet har i § 8 skrivit att ”direktionen fattar inte beslut där 

det krävs kvalificerad majoritet”. Kommunledningsförvaltningen anser att 

det bör förtydligas till ”Det krävs inte kvalificerad majoritet för beslut i 

direktionen”. Vid kontakt med kommunalförbundet uppges muntligen att det 

är den innebörd som skrivningen ska ha. 

Kommunledningsförvaltningen föreslås mot bakgrund av ovanstående att 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta 

förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst under 

förutsättning att kommunalförbundet vid nästa revidering ser över 

skrivningen i § 8 om beslut. Förbundsordningen föreslås gälla från och med 

den 1 januari 2019. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 26 mars 2018, har utarbetats av kommunjurist 

Sara Cronholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 

under § 60/2018.  
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§ 104 Dnr 2018/00173 531 

Remittering av motion från Anna-Brita Fransson (L) om 
att förlänga bussturer på Norra Bestorp 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att motionen om att förlänga bussturer på 

Norra Bestorp behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 

22 augusti 2018.  

Bakgrund 

Anna-Brita Fransson (L) har väckt en motion om att förlänga bussturer på 

Norra Bestorp. Av motionen framgår följande.  

"Förslag om att vid två tillfällen per dag förlänga bussturen på Norra Bestorp 

till och längs Bergsängsvägen söderut 

På sextio-och sjuttiotalet byggdes många nya villor på 

Mössebergssluttningen på Norra Bestorp och i många av dessa hus bor 

pensionärer som nu är i 70, 80 och 90-årsåldern fortfarande kvar. Närmaste 

busshållplats för dem som bor mellan Scheelegatan och Aspängsvägen är 

nedanför Mössebergsskolan i korsningen Kapellsgatan och Scheelegatan och 

för de äldre som bor högt upp t.ex på Bergsängsvägen kan det vara väldigt 

tungt att bära inköpta varor. 

Från och med den 1 :a maj kan passagerare över 65 år åka gratis inom 

kommunen. För att underlätta för den här gruppen äldre att bättre kunna 

utnyttja den nya möjligheten föreslår Liberalerna Falköping att bussturen två 

gånger om dagen, en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen 

förlängs och att bussen åker in på Bergsängsvägen och sedan runt på den 

naturliga rundsväng som Bergsängsvägen gör vid vändkorset mot 

Aspängsvägen. Med fördel skulle en mindre buss kunna användas vid dessa 

turer. Många äldre vill kunna bo kvar i sina villor och detta skulle göra det 

möjligt för dem att kunna klara en del av sina inköp utan att vara beroende 

av bil." 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, § 59, att remittera 

motionen till kommunstyrelsens för yttrande.  
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§ 105 Dnr 2018/00001 101 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden år 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Nedanstående förteckning över delegationsbeslut och anmälningsärenden 

läggs till handlingarna.   

Delegationsbeslut 

1 2018/163 262 

Jordbruksarrende på Stenstorp 2:53 och Stenstorp 38:1 

2 2018/95 55 

Tilldelningsbeslut om upphandling av naturvärdesinventering 

3 2018/168 107 

Val av ombud till föreningsstämman med Coompanion Skaraborg 2018 

4 2018/166 253 

Beslut om reservation av småhustomt Jaspisen 3 

5 2018/167 253 

Beslut om reservation av småhustomt Safiren 9 

6 2018/103 430 

Beslut om ansökan om LONA-bidrag till våtmarksprojektet 

Figgeråkerssjön 

7 2018/180 255 

Beslut att teckna avtal om servitut till förmån för Urd 1 

8 2017/493 253 

Beslut om försäljning av tomt Tigerögat 2 

9 2018/177 261 

Beslut att teckna jakträtt på Stenstorp 38:1 och 4:34 

10 2018/152 252 

Ansökan om fastighetsreglering för del av Yllestads-Kättilstorp 1:24 

11 2018/145 252 

Ansökan om fastighetsreglering för del av Yllestads-Kättilstorp 1:30 

12 2018/60 253 

Beslut om försäljning av småhustomt Markasiten 1 

13 2018/183 253 

Beslut om reservation av småhustomt Zirkonen 3 

14 2018/190 253 

Beslut om reservation av småhustomt Hematiten 8 
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15 2017/286 253 

Beslut om reservation/markanvisning av småhustomt Hematiten 6 

16 2018/187 262 

Jordbruksarrende på Gamla Stan 2:26, Falevi 8:14 och Torrevalla 1:1 

17 2018/193 255 

Servitut på fastigheterna Friggeråker 25:8, Torbjörntorp 10:2 och Stora 

Berg 1:31 

18 2018/199 253 

Försäljning av del av Stenstorp 38:1, industrimark Stenstorp  

Anmälningsärenden 

1 Skaraborgs Kommunalförbund styrelsen protokoll 2018-03-16 

2 Miljönämnden Östra Skaraborg protokoll 2018-04-18               

  

 

            


