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§ 123 Dnr 2018/00065 101 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att 

säkra våra skolor.  

Reservation 

Johanna Johansson (SD) och Christopher Münch (SD) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Johanna Johanssons (SD) yrkande.       

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. Kommunstyrelsen beslutade 

den 7 mars 2018, § 60, att remittera motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för yttrande senast den 28 maj 2018.  

Yttrande 

Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig över motionen den 15 maj 2018,  

§ 64, med följande svar.  

Barn- och utbildningsförvaltningen håller med motionären om att säkerhet 

på våra skolor, men även våra förskolor, är en viktig fråga.  
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När barn- och utbildningsförvaltningen pratar säkerhet i verksamheten 

handlar det dels om individens känsla av säkerhet – det som vi i förskolans 

och skolans värld brukar kalla trygghet. Våra barn, elever och även våra 

pedagoger ska känna sig trygga på våra förskolor skolor. Det handlar också 

om hur vi på bästa sätt hanterar hot och våld. Ytterliggare ett område som 

handlar om säkerhet är det vi kallar för skalskydd och som innefattar såväl 

skydd mot skadegörelse, inbrott som mot brand. I sitt yrkande skriver 

motionären inte specifikt vilken vi ska säkerhet vi ska se över. I 

bakgrundstexten lyfts känslan av trygghet som ett generellt begrepp och våld 

av grövre art som exempel.  

Trygghet 
Säkerhet som trygghet på våra förskolor och skolor är ett ständigt pågående 

pedagogiskt värderingsarbete. Ett exempel på detta är det förebyggande 

arbetet mot mobbning, som bland annat handlar om att de fysiska miljöerna 

inte ska främja möjligheter till mobbning med undanskymda skrymslen och 

vrår.  

Hot och våld 
Säkerhet mot hot och våld omfattar många olika typer av händelser som 

kräver rutiner och ibland fysiska förutsättningar på en förskola/skola. Här är 

rutiner och förutsättningar för att säkra in- och utrymningar exempel på ett 

behov när väldigt tar sig extrema former.  

Skalskydd 
Säkerhet som skalskydd är en aktuell fråga i kommunen främst när det gäller 

skadegörelse och brand, då vi i dag har problem med vissa av våra förskolor 

och skolor med just detta.  

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar i dag redan med de tre ovan 

nämnda områdena: trygghet, hot och våld och skalskydd. Man arbetar med 

dem dels när situationer uppstår som kräver snabba åtgärder, dels när det 

gäller hur man mer långsiktigt säkrar förskolor och skolor utifrån de tre olika 

områdena. I slutet av 2017 påbörjades samarbete mellan barn- och 

utbildnings-förvaltningen och SMS (Samhällstjänst mellersta Skaraborg) 

med syfte att se över de rutiner och fysiska förutsättningar som bör finnas för 

att möta hot och våld, samt skalskydd, och därmed skapa en trygg tillvara för 

barn, elever och pedagoger i kommunens förskolor, grundskolor och 

gymnasium. Samarbetet har hittills resulterat i två dokument, som är ute på 

remiss, med rutiner för våra förskolor och skolor när det gäller in- och 

utrymningar samt hot och våld. SMS är även involverade i planeringen av 

ny- om- och tillbyggnader som nu genomförs i kommunens förskolor och 

skolor för att säkerställa just säkerheten mot hot och våld och säkra 

skalskydd. Det som motionärerna efterfrågar är något som alltså redan görs, 

och förvaltningen menar därför att motionen ska anses besvarad.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta 

följande.  
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1  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

Johanna Johanssons (SD) motion om att säkra våra skolor ska anses vara 

besvarad.  

Förvaltningens bedömning 

Med anledning av barn- och utbildningsnämndens yttrande föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen ska föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen om att säkra våra skolor. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 25 maj 2018, har utarbetats av 

kommunsekreterare Per Larsson. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 78/2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande. 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att 

säkra våra skolor. 

Yrkanden 

Johanna Johansson (SD) yrkar bifall till motionen.  

Lena Sjödahl (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag till 

motionen.      

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om 

avslag till motionen och på Johanna Johanssons (SD) yrkande om bifall till 

motionen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets 

förslag att avslå motionen.         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 124 Dnr 2018/00130 028 

Införande av gratis kaffe och te till personal 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att införa gratis kaffe och te till personalen 

anställd på kommunledningsförvaltningen från och med den 1 september 

2018.  

2  Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inför 

år 2019 göra en förvaltningsövergripande uppföljning och 

kostnadsberäkning av införandet av gratis kaffe och te till personal i 

Falköpings kommun.  

Bakgrund 

Personalutskottet beslutade den 28 mars 2018, § 12, att rekommendera 

nämnderna att undersöka möjligheten att införa gratis kaffe och te till de 

anställda inom respektive verksamhet och inom egen budget. Motiveringen 

har varit att det i nuläget varierar mellan avdelningar och förvaltningar om 

det är gratis kaffe för anställda. 

Beslut har nu fattats i flertalet nämnder om att införa gratis kaffe och te från 

och med hösten 2018.  

Finansiering 

Ekonomiavdelningen har räknat på kostnaden för 

kommunledningsförvaltningen och kommit fram till en uppskattad 

totalsumma om 40 800 kronor per år. Uppgiften baseras på kostnaden  

1 krona per kopp (uppgift hämtad från kostavdelningen) samt baserat på 2 

koppar kaffe per person och dag.  

Finansieringen sker inom ram på kommunledningsförvaltningen.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att det inte gjorts någon 

gemensam beräkning förvaltningsövergripande eller för personal placerad i 

Stadshuset. Det har heller inte gjorts någon konsekvensanalys gällande 

cafeterians verksamhet i Stadshuset. Cafeterian nyttjas av flera förvaltningar, 

och är organisatoriskt placerad hos samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Inför budget år 2019 bör en förvaltningsövergripande utvärdering göras, då 

siffrorna som utgjort underlag för beräkningarna är osäkra och skiljer sig åt 

mellan förvaltningarna. Det bör därför även tas ett helhetsgrepp genom en 

gemensam beräkning och hantering.  
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Förvaltningen föreslår att det införs gratis kaffe och te till personalen på 

kommunledningsförvaltningen från och med den 1 september 2018 och att 

kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inför år 

2019 göra en förvaltningsövergripande uppföljning och kostnadsberäkning. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 4 juni 2018, har utarbetats av kanslichef Linda 

Karelid och ekonom Susanne Beijbom. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 79/2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande. 

1 Kommunstyrelsen beslutar att införa gratis kaffe och te till personalen 

anställd på kommunledningsförvaltningen från och med den 1 september 

2018.  

2  Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inför 

år 2019 göra en förvaltningsövergripande uppföljning och 

kostnadsberäkning av införandet av gratis kaffe och te till personal i 

Falköpings kommun.  

Yrkanden 

Lena Sjödahl (M), Dan Hovskär (KD) och Christopher Münch (SD) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.          

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paragrafen skickas till  
Personalutskottet 

Ekonomiavdelningen            
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§ 125 Dnr 2018/00138 805 

Avtal om verksamhetsstöd med stiftelsen Ållebergs 
Segelflygmuseum och Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om verksamhetsstöd med 

stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum. 

2  Finansingeringen sker ur kommunstyrelsens budget för bidragsgivning för 

år 2018.   

3  Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

hur ett framtida samarabete mellan Falköpings kommun och Stiftelsen 

Ållebergs Segelflygsmuseum ska se ut.  

Jäv 

Roger Lundberg (S) deltar inte i överläggningen och beslutet på grund av 

jäv. 

Bakgrund 

Ållebergs segelflygsmuseum drivs av stiftelsen Ållebergs 

Segelflygsmuseum. Stiftelsen grundades 1984 av Falköpings kommun och 

Kungliga svenska Aeroklubben. Stiftelsen har erhållit kommunstrategiskt 

bidrag från Falköpings kommun tidigare år. På grund av att stiftelsen inte 

passar in i strukturen för kommunstyrelsens riktlinjer för föreningsbidrag 

föreslås att ett avtal om verksamhetsstöd skrivs mellan parterna. 

Stiftelsen kan inte driva segelflygsmuséet utan medel från Falköpings 

kommun då stiftelsens egna intäkter inte är tillräckligt. Stiftelsen redovisar 

egna intäkter med 45 541 kronor och utgifter med 127 262 kronor under 

2017. Under år 2017 bidrog Falköpings kommun med 80 000 kronor och 

Segelflygsförbundet med 30 000 kronor.  

Avtalet föreslås gälla under ett års tid, mellan den 1 augusti 2018 till och den 

31 juli 2019 där stiftelsen erhåller 80 000 kronor för att ha besöksmålet 

öppet under perioden 27 maj till den 3 september 2018. Förslaget till avtal 

innebär i huvudsak följande.  

 Avtalstiden är 1 september 2018 – 31 augusti 2019.  

 Stiftelsen erhåller 80 000 kronor i utbyte mot att hålla 

segelflygsmuseet öppet under perioden 26 maj 2018 till den 2 

september.  
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Finansiering 

Verksamhetstödet föreslås finansieras med medel ur kommunstyrelsens 

budget för bidragsgivning för år 2018. Utbetalning till stiftelsen föreslås ske 

den 15 september 2018.  

Förvaltningens bedömning 

Att ge stöd till kulturella aktiviteter av olika slag inom kommunen, så som 

museum, tillhör området för en kommuns angelägenheter.  

Förvaltningen uppmärksammar dock att stiftelsens stadgar fastställer att 

”stiftelsens verksamhet bör i ett fortvarighetstillstånd vara självbärande och 

utan vinstintresse”. Förvaltningen anser att stiftelsens styrelse ska undersöka 

huruvida denna bestämmelse begränsar stiftelsens möjlighet att ta emot 

bidrag eller erhålla verksamhetsstöd.  

Avtalstiden föreslås vara ett år, och under avtalstiden föreslås att 

förvaltningen får i uppdrag att utreda hur ett framtida samarbete skulle kunna 

utformas.  

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner avtalet om 

verksamhetsstöd med Stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum och att 

verksamhetsstödet finansieras med medel från kommunstyrelsens 

bidragsgivning. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 25 maj 2018, har utarbetats av 

kommunsekreterare Per Larsson och kommunjurist Sara Cronholm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 80/2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att besluta 

följande. 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om verksamhetsstöd med 

stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum. 

2  Finansingeringen sker ur kommunstyrelsens budget för bidragsgivning för 

år 2018.   

3  Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

hur ett framtida samarabete mellan Falköpings kommun och Stiftelsen 

Ållebergs Segelflygsmuseum ska se ut.   

Yrkanden 

Lena Sjödahl (M) och Christopher Münch (SD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

  

 

 

Paragrafen skickas till  
Roger Lundberg, ordförande stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum 

Susanne Beijbom, ekonom            
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§ 126 Dnr 2018/00228 532 

Delfinansiering av utredning av samhällseffekter och 
lokaliseringsutredning av ytterligare dubbelspår 
Alingsås - Göteborg 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att delfinansiera en utredning avseende 

dynamiska samhällseffekter samt lokaliseringsutredning rörande Västra 

stambanan enligt redovisad bakgrund med 564 238 kronor.  

2 Delfinansieringen sker med medel från kommunstyrelsens oförutsedda 

medel för år 2018.  

Bakgrund 

De samverkande kommunerna längs Västra stambanan ser med oro på 

avsaknaden av nödvändiga investeringar i den befintliga 

järnvägsinfrastrukturen som lyfts i inspelen till nationell plan för 

transportinfrastrukturen. Konsekvenserna av kapacitetsbristen märks tydligt 

och är väsentligt hämmande för samhällsutvecklingen i kommunerna utmed 

stråket. Längre restider och dagliga störningar i trafiken är några av 

effekterna från den överbelastade infrastrukturen.  

Västra stambanegruppen beslutade att ta ett första steg för att få fram ett 

förslag på lokalisering av en järnvägskorridor avseende ytterligare 

dubbelspår i ny sträckning Alingsås – Göteborg. Syftet med korridoren är att 

uppnå en spårmässig kapacitet och robusthet som ger en restidsvinst om 

minst 15 minuter för fjärrtågtrafiken på sträckan Stockholm – Göteborg och 

minst 2 trafikeringsmöjligheter för godstrafik under högtrafiktid. Mötet 

poängterade att arbetet ska bedrivas utifrån Trafikverkets arbetssätt med 

lokaliseringsutredningar och att de dynamiska samhällseffekterna ska 

belysas.  

Efter upphandling av konsulttjänster för översiktlig och strategisk planering 

har ÅF-Infrastructure antagits som leverantör. Uppdraget avser en avgränsad 

lokaliseringsutredning som fokuserar på det alternativ som är den troligaste 

sträckningen med hänsyn till målbilden och ska kunna uppnås med minsta 

intrång och olägenhet samt utan oskälig kostnad. Utredningen kommer 

genomföras så att den i ett senare skede ska kunna kompletteras med de 

andra alternativa lokaliseringarna så att den uppfyller krav och 

förutsättningar för en komplett lokaliseringsutredning inom ramen för lagen 

om byggande av Järnväg.  

Kostnaden för utredningen uppskattas till 5 miljoner kronor och fördelas 

efter folkmängd enligt nedan. 
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Kommun Folkmängd* Andel Fördelning 

Gnesta                                             11 019 0,0376 187 966 kr 

Flen                                               16 864 0,0575 287 672 kr 

Katrineholm                                        34 133 0,1165 582 252 kr 

Vingåker                                           9 180 0,0313 156 595 kr 

Hallsberg                                          15 932 0,0544 271 773 kr 

Laxå                                               5 643 0,0193 96 260 kr 

Töreboda                                           9 414 0,0321 160 587 kr 

Skövde                                             54 975 0,1876 937 781 kr 

Falköping                                          33 077 0,1128 564 238 kr 

Herrljunga                                         9 485 0,0324 161 798 kr 

Vårgårda                                           11 490 0,0392 196 000 kr 

Alingsås                                           40 390 0,1378 688 986 kr 

Lerum                                              41 510 0,1416 708 091 kr 

Summa  293 112 1,0000 5 000 000 kr 

* SCB. Folkmängd 31 december 2017 och befolkningsförändringar 1 oktober - 31 december 

2017.  

Bedömning 

Västra stambanegruppen har efterfrågat Falköpings kommuns beslut om 

delfinansiering. Finansieringen av utredningen sker med medel från 

kommunstyrelsens budget för år 2018. 

Ordförandeförslaget, daterat den 12 juni 2018, har utarbetats av 

kommunstyrelsens ordförande Dan Gabrielsson. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott har behandlat ärendet under § 81/2018. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott förslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande.  

1 Kommunstyrelsen beslutar att delfinansiera en utredning avseende 

dynamiska samhällseffekter samt lokaliseringsutredning rörande Västra 

stambanan enligt redovisad bakgrund med 564 238 kronor.  

2 Delfinansieringen sker med medel från kommunstyrelsens oförutsedda 

medel för år 2018.  

Yrkanden 

Lena Sjödahl (M), Annika Carp (L), Ed Kahrs (M) och Dan Hovskär (KD) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.         

Protokollsanteckning 

Med kommunstyrelsens medgivande lägger Dan Gabrielsson (S) följande till 

protokollet.  

”Falköpings kommun har haft samtal med Västra Götalands Län och med 

Skaraborgs Kommunalförbund om medfinansiering till utredningen.” 
  

Paragrafen skickas till  Västra Stambanegruppen, jan.bremer@skovde.se            
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§ 127 Dnr 2017/00596 106 

Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen för 
naturbruksutbildningar samt ändring av 
uppsägningstid för nuvarande avtal 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar godkänna ändringen i samverkansavtalet med 

Västra Götalandsregionen (VGR) för naturbruksutbildningar från och 

med den 1 januari 2019. 

2  Beslutet gäller under förutsättning att alla 49 kommuner i Västra 

Götalandsregionen beslutar att träffa avtal enligt det ändrade förslaget.  

Bakgrund 

Den version av samverkansavtalet för naturbruksutbildningar som 

kommunstyrelsen fattade beslut om den 11 april 2018, § 81, var delvis 

felaktigt. Detta uppmärksammades av Skaraborgs kommunalförbund som 

skickat ut felaktig version av samverkansavtalet.  

Formuleringen i sjätte stycket under rubriken verksamhetens finansiering var 

formulerat enligt nedan i antaget samverkansavtal. 

”Kommunen svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola belägen 

inom Västra Götaland för de gymnasieelever som är under 20 år i de fall 

inackorderingstillägg inte utgår. Med skola avses här den plats där 

undervisning eller arbetsplatsförlagd utbildning genomförs.” 

Det ska istället vara följande formulering. 

”Kommunen svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola belägen 

inom Västra Götaland för de gymnasieelever som är under 20 år i de fall 

inackorderingstillägg inte utgår.  

Kostnader för utbildning förlagd på annan plats eller annan tid än ordinarie 

skola bekostas av anordnande skola och regleras i självkostnadspriset i 

enlighet med bilaga 2.” 

För Falköpings kommun innebär detta att beslutet om att godkänna 

samverkansavtalet med Västra Götalandsregionen behöver behandlas igen 

för att ändringarna ska antas. Det tidigare avtalet som beslutades upphävas 

av kommunstyrelsen den 11 april 2018, § 81, påverkas inte av ändringen i 

det nya samverkansavtalet.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna ändringen i 

samverkansavtalet. Besluten gäller under förutsättning att alla 49 kommuner 

i Västra Götalandsregionen beslutar att träffa avtal enligt ändrat förslag. 
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 maj 2018, har utarbetats av 

verksamhetsutvecklare Karin Hallgren. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 81/2018.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Västra Götalandsregionen, post@vgregion.se 

Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se  

Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare            
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§ 128 Dnr 2018/00233 259 

Iordningställande av Tåstorp 7:7 (Fåraberget etapp 2A 
del 1) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1  Kommunstyrelsen begär från kommunfullmäktige tilläggsanslag om 

18 000 000 kronor utöver beslutade 35 000 000 i exploateringsbudget för 

nedan nämnda åtgärder för år 2018. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

försäljningspriset (köpeskilling) inom småhusområdet Fåraberget (etapp 

2A del 1) till 400 kronor/kvadratmeter tomtyta. Försäljningspriset är 

exklusive fastighetsbildningskostnad och anslutningsavgift för vatten och 

avlopp. 

Kommunstyrelsens beslut 

3  Kommunstyrelsen beslutar om utbyggnad av VA-ledningar, lokalgata 

med gång- och cykelvägar samt parkmark enligt detaljplan Tåstorp 7:7 

(Fåraberget etapp 2A del 1) och omgestaltning av Sikagårdsgatan. 

Beslutet är under förutsättning att tilläggsanslag enligt första punkten 

beviljas. Dessa delar ingår i den totala projektbudgeten om 18 000 000 kr. 

Den del som avser VA-ledningar finansieras av VA-kollektivet. 

4  Kommunstyrelsen beslutar att utbyggnad enligt tredje punkten finansieras 

med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering år 

2018.  

Bakgrund 

Efterfrågan på småhustomter inom Falköpings tätort har varit större än 

planerat och kommunen har, bortsett från ett par strötomter inom äldre 

områden, inte några småhustomter att erbjuda tomtkön inom Falköpings 

tätort. Detaljplan för del av Tåstorp 7:7 (Fåraberget etapp 2A del 1) antogs 

av byggnadsnämnden den 12 juni 2018, § 80. Planen omfattar 15 

småhustomter och iordningställande av området är planerat att påbörjas 

under hösten 2018 och färdigställas våren 2019. Tomterna planeras att 

utannonseras till tomtkön i början av 2019 med möjligt tillträde våren 2019. 

Finansiering 

Finansiering av projektet sker med medel ur kommunstyrelsens budget för 

exploatering 2018. Kostnaderna för projektet uppgår till 18 000 000 kronor. 

Av detta utgör anläggande av vatten och avlopp 8 000 000 kronor. Denna 

kostnad finansieras av VA-kollektivet genom anslutningsavgifter enligt 

gällande VA-taxa i samband med att småhustomterna ansluts till vatten och 

avloppsnätet.  
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1 000 000 kronor ska användas till gestaltning av Sikagårdsgatan, som leder 

in till området Fåraberget. Denna del av anläggningskostnaderna belastar 

kollektivet då nyttan av denna del av utbyggnaden gynnar ett större område. 

Resterande 9 000 000 kronor fördelas över etapp 2A del 1 och del 2 samt 

etapp 2B efter hur stor nytta varje område har av utbyggnaden (se tabell 1). 

Tabell 1 - Kostnadsfördelning  

I kostnaden ingår anläggande av gata/gång- och cykelvägar, park inklusive 

flytt av stenmurar samt projektering.  

Övriga kostnader är markkostnad 0,3 miljoner kronor och administrativa 

kostnader om 0,2 miljoner kronor. 

Försäljningspriset (köpeskillingen) är beräknat till 450 kronor/kvadratmeter 

enligt självkostnadsprincipen exklusive kostnaderna för anläggande av 

vatten och avlopp vilka finansieras genom anslutningsavgifter fastlagda i 

VA-taxan. I försäljningspriset ingår inte heller kostnaden för 

fastighetsbildning. Självkostnadspriset tar inte hänsyn till kapitalkostnader 

och avskrivningar. 

Området omfattar 13 916 kvadratmeter kvartersmark som vid försäljning 

genererar en intäkt om 6 250 000 kronor (exklusive VA-anslutningsavgifter) 

vid ett försäljningspris om 450 kronor per kvadratmeter. Resterande 

kostnader om 2 750 000 kronor som inte täcks av intäkterna från 

försäljningen av villatomterna inom etapp 2A del 1 slås ut på kommande 

etapper 2A del 2 och 2B. 

Förvaltningens bedömning 

Det råder ett högt tryck på byggnation av småhus vilket har lett till att 

kommunen inte längre har några småhustomter att erbjuda inom Falköpings 

tätort. För att snabbare kunna erbjuda fler småhustomter har detaljplanen 

Fåraberget etapp 2A delats i två delar. Detaljplanen för den första delen som 

omfattar 15 småhustomter antogs av byggnadsnämnden den 12 juni 2018. 

Iordningställande av området är planerat med start hösten 2018 och projektet 

planeras vara klart våren 2019. Tomterna planeras att utannonseras till 

tomtkön i början av 2019 med möjligt tillträde våren 2019. Köpeskillingen 

om 450 kronor/kvadratmeter baseras på självkostnadspris utifrån kalkyler 

som kommunledningsförvaltningen erhållit från tekniska nämnden, 

avdelning park och gata. Baserat på ett försäljningspris om 450 kronor per 

kvadratmeter skulle markpriset för den minsta tomten bli 292 765 kronor och 

för den största tomten 647 591 kronor (exklusive VA-anslutningsavgift). Ett 
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försäljningspris om 450 kronor/kvadratmeter harmoniserar inte med övriga 

småhusområden inom tätorten. Tidigare områden (Vilhelmsro B4, B5 och 

Tåstorp Brygghuset) har åsatts ett försäljningspris mellan 275-325 kronor/ 

kvadratmeter. Anledningen till det högre kvadratmeterpriset är att 

planområdet ligger mellan befintlig bebyggelse och området har därför inte 

varit möjligt att utforma på ett sätt som effektivt nyttjar infrastrukturen på 

samma sätt som motsvarande områden. För att bättre harmonisera med 

övriga områden för villabebyggelse föreslås ett kvadratmeterpris om 400 

kronor per kvadratmeter inom området Fåraberget etapp 2A del 1. Med ett 

försäljningspris om 400 kronor per kvadratmeter skulle markpriset för den 

minsta tomten bli 260 400 kronor och för den största tomten 576 000 kronor 

(exklusive VA-anslutningsavgift). Ett försäljningspris om 400 kronor per 

kvadratmeter medför att försäljningsintäkterna för etapp 2A del 1 minskar 

med cirka 700 000 kronor.   

Tjänsteutlåtandet, daterat den 30 maj 2018, har utarbetats av 

stadsbyggnadschef Erna Pezic. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

behandlat ärendet under § 84/2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta följande.  

1  Kommunstyrelsen begär från kommunfullmäktige tilläggsanslag om  

18 000 000 kronor utöver beslutade 35 000 000 i exploateringsbudget för 

nedan nämnda åtgärder för år 2018. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

försäljningspriset (köpeskilling) inom småhusområdet Fåraberget (etapp 

2A del 1) till 400 kronor/kvadratmeter tomtyta. Försäljningspriset är 

exklusive fastighetsbildningskostnad och anslutningsavgift för vatten och 

avlopp. 

3  Kommunstyrelsen beslutar om utbyggnad av VA-ledningar, lokalgata 

med gång- och cykelvägar samt parkmark enligt detaljplan Tåstorp 7:7 

(Fåraberget etapp 2A del 1) och omgestaltning av Sikagårdsgatan. 

Beslutet är under förutsättning att tilläggsanslag enligt första punkten 

beviljas. Dessa delar ingår i den totala projektbudgeten om 18 000 000 kr. 

Den del som avser VA-ledningar finansieras av VA-kollektivet. 

4  Kommunstyrelsen beslutar att utbyggnad enligt tredje punkten finansieras 

med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering år 

2018. 

5  Beslutspunkterna 1-4 gäller under förutsättning att beslut i 

byggnadsnämnden om antagande av detaljplan Tåstorp 7:7 (Fåraberget 

etapp 2A del 1) vinner laga kraft. 

Yrkanden 

Dan Hovskär (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  

  

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 129 Dnr 2018/00301 253 

Försäljning av del av Gamla Stan 2:26 (OBOS) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner köpeavtal – 

del av Gamla Stan 2:26, varigenom kommunen säljer ett område om 

8 410 kvadratmeter för en köpeskilling om totalt 4 408 000 kronor och i 

övrigt på i köpeavtalet angivna villkor.       

Bakgrund 

Kvarteret Prästgårdsgärde är beläget i Gamla Stan i Falköpings tätort. En ny 

detaljplan för området antogs av kommunfullmäktige den 24 november 

2014, § 131. Detaljplanen överklagades och beslutet vann laga kraft den 25 

november 2015. En markanvisningstävling genomfördes och OBOS Sverige 

utsågs till vinnare i markanvisningstävlingen. Kommunfullmäktige tecknade 

ett markanvisningsavtal med OBOS Projektutveckling AB den 29 januari 

2018,§ 15. Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2017, § 64, att 

iordningställa allmän plats inom kvarteret Prästgårdsgärde. Arbetet med 

iordningställandet är planerat att vara klart under våren 2018. Falköpings 

kommun har ansökt om avstyckning av första etappen (se Figur 2 och 3 i 

bilaga 1 till köpeavtalet). OBOS Sverige AB håller på att teckna avtal med 

köpare av radhus inom etapp 1 (figur 2 på bilaga 1 till köpeavtalet) och har 

sökt bygglov för denna etapp. Planerad byggstart för radhusen är hösten 

2018. 

Förvaltningens bedömning 

OBOS Projektutveckling AB som innehar markanvisningsavtalet har 

meddelat att de vill förvärva marken för den första etappen enligt inlämnat 

bidrag till markanvisningstävlingen. Etappen omfattar 26 radhus som upplåts 

med bostadsrätt. Etappen innefattar även 20 lägenheter som ska upplåtas 

med bostadsrätt. För att kunna bilda en gemensamhetsanläggning för de 

garage och parkeringsplatser som ska anläggas inom figur 1 (se bilaga 1 till 

köpeavtalet) förvärvar OBOS Mark AB båda fastigheterna inom den första 

etappen. Förvärvet genomförs med OBOS Mark AB som avtalspart i 

enlighet med företagsstrukturen i koncernen OBOS.  

Villkor i marköverlåtelseavtalet som särskilt bör nämnas: 

 Avtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i 

Falköpings kommun och OBOS Mark AB godkänner köpeavtalet 

senast den 31 oktober 2018 samt att fastighetsbildning medges. 

 Kommunen säljer del av Gamla Stan 2:26 om 8 410 kvadratmeter för 

en köpeskilling om 4 408 000 kronor. 
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 OBOS Mark AB står för förrättningskostnader i samband med 

Lantmäteriförrättning. 

Tillträde sker en vecka efter att villkor enligt punkt 1 har uppfyllts. 

Gemensamhetsanläggning för att tillgodose parkeringsbehovet inom etapp 1 

och 2 ska skapas genom anläggningsförrättning. OBOS Mark AB står för 

kostnader för anläggningsförrättning samt anläggande av 

gemensamhetsanläggning. 

OBOS Mark AB förbinder sig att inom 12 månader ha gjutit grunden för de 

26 radhusen. Uppfylls inte åtagandet föreligger rätt för kommunen att kräva 

ett vite om 50 % av köpeskillingen. 

För övriga villkor hänvisas till det bifogade avtalet. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal – Del av Gamla Stan 2:26 

varigenom kommunen säljer ett område om 8 410 kvadratmeter för en 

köpeskilling om totalt 4 408 000 kronor och i övrigt på i köpeavtalet angivna 

villkor.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 14 augusti 2018, har utarbetats av mark- och 

exploateringsansvarige Alexander Järkeborn.            

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 130 Dnr 2018/00001 101 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden år 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Nedanstående förteckning över delegationsbeslut och anmälningsärenden 

läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

1 2018/260 262 

Beslut om jordbruksarrende på Väsmestorp 3:62 

2 2018/259 262 

Beslut om jordbruksarrende på Stenstorp 38:1 

3 2018/258 261 

Beslut om jakträtt på Stenstorp 38:1 

4 2017/40 350 

Ordförandebeslut om kompletterande bidrag till Gökhems VA 

5 2018/261 246 

Beslut om adressättning för fastigheten Kronhjorten 22 

6 2018/86 005 

Beslut om avtal om konkurrensutsatt bidragsförmedling stomnät  

7 2013/250 262 

Uppsägning av jordbruksarrende på Ambjörntorp 2:4 med flera och 

benefik nyttjanderätt på Friggeråker 25:8 med flera 

8 2017/3 262 

Uppsägning av jordbruksarrende på Slöta 4:71 och 4:100 

9 2018/147 059 

Beslut om värdeintyg för Falköping Megaliten 1 

10 2015/514 255 

Uppsägning av jakträttsavtal på Slöta 4:71 med flera 

11 2018/102 250 

Ansökan om lagfart för Falköping Gradskivan 11 

12 2018/276 253 

Beslut om värdeintyg för industritomten Tallsparven 1 Stenstorp 

13 2018/272 262 

Jordbruksarrende på Valtorp 1:2 

14 2018/273 261 

Jakträtt på Väsmestorp 3:62 
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15 2018/275 261 

Lägenhetsarrende på Bestorp 12:12 

16 2018/288 246 

Adressättning för fastigheten Bragnum 5:1 

17 2018/277 255 

Beslut om inrättande av ledningsrätt på Alvared 1:22, Alvared 18:1, 

Skägga 2:1, Alvared 4:152 och Alvared 27:1 

18 2018/277 255 

Beslut om ansökan om lantmäteriförrättning för ledningsrätt på Alvared 

1:22, Alvared 18:1, Skägga 2:1, Alvared 4:152 och Alvaared 27:1 

19 2018/51 253 

Försäljning av småhustomt Jaspisen 1, Vilhelmsro Falköping 

20 2018/55 253 

Försäljning av småhustomt Akvamarinen 1, Vilhelmsro Falköping 

21 2018/68 253 

Försäljning av småhustomt Zirkonen 4, Vilhelmsro Falköping 

22 2018/72 253 

Försäljning av småhustomt Akvamarinen 4, Vilhelmsro Falköping 

23 2018/291 253 

Reservation av småhustomt Zirkonen 1, Vilhelmsro Falköping 

24 2018/293 047 

Ansökan om statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2018 

25 2018/288 246 

Adressättning för fastigheten Mårby 15:3 

26 2018/300 255 

Beslut om ansökan om avtalsservitut för vattenledning på Tåstorp 7:9 

27 2018/300 255 

Beslut om avtalsservitut för vattenledning på Tåstorp 7:9 

28 2018/294 255 

Beslut om ansökan om lantmäteriförrättning för ledningsrätt på Yllestads-

Kättilstorp 1:30 

29 2018/294 255 

Beslut om ledningsrätt för VA-ledningar som belastar Yllestads-

Kättilstorp 1:30 

Anmälningsärenden 

1 Samordningsförbundet Östra Skaraborgs protokoll 5 juni 2018 

2 Skaraborgs kommunalförbund styrelsen protokoll 8 juni 2018 
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3 Sammanträdestider för Västra Götalandsregionen regionfullmäktige år 

2019 

4 Beslut av Länsstyrelsen efter uppföljning av krisberedskapsarbete 
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§ 131 Dnr 75796  

Information från Skaraborgs kommunalförbund 

Information 

Dan Gabrielsson (S) informerar att på grund av sommaruppehållet finns 

ingen ny information att ge från Skaraborgs kommunalförbund.       

  

 

            


