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Genomgång av kommunstyrelsens uppdrag och
kommunledningsförvaltningens arbete

Information

Kommundirektör Katarina Andersson inleder genomgången av kommun-
styrelsens uppdrag och kommunledningsförvaltningens arbete med att lyfta
några av de utmaningar som Falköpings kommun står inför.

Kanslichef Linda Karelid informerar om kommunstyrelsens uppdrag utifrån
kommunstyrelsens reglemente samt hur beredningsprocessen inför kommun-
styrelsens sammanträden ser ut.

Edvin Ekholm, chef för hållbar kommunikation, Ida Kyrkander, chef för
hållbar utveckling och Catharina Ungh, kommunstrateg, för en dialog med
kommunstyrelsen om styrning, ledning och omvärldsanalys.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj 2019 kommer kommun-
ledningsförvaltningens avdelningar att presentera sin verksamhet.

Justerarnas signaturer

/97ä-----
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Information om den ekonomiska föreningen
Falbygdens Mat och Kultur

Information

Den ekonomiska föreningen Falbygdens Mat och Kultur bildades år 2001 för
att driva arrangemangen "Mekelsmäss — Skördefest på Falbygden" och
"Konstnatten". Gerth Bragnå, ordförande i föreningen, och P-0 Larsson,
kassör i föreningen, informerar om föreningens verksamhet.

Falköpings kommun har sedan några år tillbaka ett samverkansavtal med
Falbygdens Mat och Kultur om marknadsföring av mat, konst och kultur på
lokal och regional nivå.

Justerarnas signaturer
-

Protokollsutdraget bestyrks------ -

4 . - - -



FMLKÖPRI2
Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(29)
Sammanträdesdatum

2019-03-06

§ 34 Dnr 2019/00078 336

Information om projektet Platåbergens Geopark

Information

Tursitchef Klara Börjesson och projektledare Anna Bergengen informerar
om projektet Platåbergens Geopark.

Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen i
Falköpings kommun gick år 2017 in som deltagare och samfinansiärer i en
studie där geoparkstanken prövas i tillämpad verksamhet under en testperiod
på tre år för att därefter utvärderas med sikte på att hitta en långsiktig
driftsform som säkerställer fortsatt verksamhet. I studien deltar regionala
aktörer och nio kommuner.

Platåbergens Geopark ska etablera Sveriges första Unesco Globala Geopark i
platåbergslandskapet i Västergötland. Projektet sträcker sig över nio den nio
kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene,
Mariestad, Skara, Skövde och Falköping, med Grästorps kommun som
projektägare. Anställda i projektet är i dagsläget en projektledare på 80
procent och en projektmedarbetare på 20 procent. Övrig organisation består
av en styrgrupp, en referensgrupp inom lokal turism samt en vetenskaplig
referensgrupp. Styrgruppen har en beslutande roll och är sammansatt av en
representant från varje kommun (tjänsteperson), plus en representant från
Länsstyrelsen och en från Västarvet.

En geopark är ett område där det finns geologiska platser och landskap av
internationell vetenskaplig betydelse, något som är unikt i världen. Både
platåbergen i sig, men även peneplanet, alltså urbergsytan som platåbergen
vilar på, och de kvartärgeologiska istidsavsättningarna är speciella, en
naturresurs som borde uppmärksammas mer bland annat inom besöksnäring.
I tillägg har området ett unikt kulturarv kopplat till platåbergen:
megalitgravar, jordbruksmark, stenbrott, stenkyrkor med mera. En geopark
jobbar för att natur- och kulturarvet i platåbergslandskapet ska vara grund för
en hållbar besöksnäring och komma en bred allmänhet till godo genom till
exempel projekt mot barn och unga.

Platåbergens Geopark erbjuder föreläsningar, naturguidningar och andra
aktiviteter runt om i platåbergslandskapet. Mer information finns på
hemsidan www.platabergensgeopark.se.

Projektet finansieras idag av Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund,
Västra Götalandsregionens kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd,
Naturvårdsverket via LONA-medel, Sparbanksstiftelserna Åse -Viste,
Lidköping, Skaraborg och Alfa, Jordbruksverkets landsbygdsprogram samt
de nio deltagande kommunerna.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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För att alla samverkande kommuner ska kunna ta beslut om långsiktig
finansiering har styrgruppen för Platåbergens Geopark utrett frågan om
kommunal finansiering och långsiktig organisering. Utredningen föreslår att
de deltagande kommunerna går in med 50 000 kronor årligen. Utredningen
föreslår vidare Västarvet som projektägare på lång sikt och då med ett
regionalt uppdrag att praktiskt arbeta med geoparken i tät samverkan med
kommunerna.

Ett beslutsärende planeras att skickas in till respektive kommunstyrelse i de
nio kommunerna under maj månad 2019 gällande långsiktigt stöd till
Platåbergens Geopark till och med 2024. En förutsättning för beviljandet av
Platåbergens Geopark som en Unesco Globala Geopark i Sverige.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 26 februari 2019, har utarbetats av turistchef
Klara Börjesson.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 35 Dnr 2019/00016 041

Information om arbetet med budgetförutsättningarna
och investeringsplanen för flerårsplanen för åren
2020-2022

In format ion

Ekonomichef Magnus Fleischer och ekonom Christoffer Eriksson informerar
om arbetet med budgetförutsättningarna och investeringsplanen för
flerårsplanen för åren 2020-2022.

Falköpings kommuns budgetprocess finns beskriven i "Riktlinjer för
verksamhet- och ekonomistyrning", vilken antog av kommunstyrelsen den 7
februari 2018. Enligt riktlinjen ska kommunstyrelsen i februari besluta om
budgetförutsättningar tillsammans med en investeringsplan. Dessa ska ligga
till grund för det fortsatta arbetet med flerårsplanen.

Falköpings kommun kommer i årets budgetprocess frångå riktlinjerna och
istället flytta fram beslut om budgetförutsättningar till kommunstyrelsen i
maj. Anledningen till att kommunen bör frångå riktlinjerna för årets
budgetprocess beror på följande.

• Förändrad beredning av fastighetsinvesteringar och övriga
investeringar och hur dessa kopplas till driftsbudgeten.

• Översyn av kommunens finansiella mål.

Utöver ovanstående punkter finns även behov att avvakta Falköpings
kommuns resultat för år 2018 för analys av budgetavvikelser och nationella
jämförelser. Tillsammans med framarbetandet av en resursfördelningsmodell
under våren kan detta leda till ett behov av justering av resurser mellan
nämnder som behöver beaktas i budgetförutsättningarna.

Då ovanstående punkter kommer ha påverkan på Falköpings kommuns
budgetförutsättningar är det viktigt att detta ges mer tid att arbetas fram och
beredas innan de kan beslutas och underlaget lämnas över till nämnder och
kommunledningsgruppen för fortsatt arbete med flerårsplanen.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 5 februari 2019, har utarbetats av ekonom
Christoffer Eriksson.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 36 Dnr 2018/00270 810

Besvarande av motion från Laila Blom (MP) om att
undvika rökning på alla allmänna badstränder och
lekplatser

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att
undvika rökning på alla allmänna badstränder och lekplatser.

Bakgrund

Laila Blom (MP) har väckt en motion om att undvika rökning på alla
allmänna badstränder och lekplatser. Av motionen framgår följande.

"Undvik rökning på alla allmänna badstränder och lekplatser

Rökning är ohälsosamt och under de senaste decennierna har det också
påvisats att även passiv rökning är skadligt. Fimpar är giftiga, de innehåller
många olika skadliga ämnen, cigaretter vars filter är tillverkade av en form
av plast fångar upp dessa ämnen. Tillsammans har vi en komponent som
innehåller både gift och långsamt nedbrytande plast. Rökning i sig innebär
också obehag för omgivningen i form av passiv rökning.

Det finns också en ovana att trycka ner den fårdigrökta cigarettens fimp i
sanden, där den under en kort tid finns dold. Även andra tobaksvaror i form
av snus, både lös och i form av portionsförpackningar går att finna på våra
badstränder och lekplatser. Förutom bilden av allmän nedskräpning är det
även en uppenbar risk att små barn råkar stoppa både fimpar och snus i
munnen. Med rökning i detta sammanhang inräknas all form av rökning.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Miljöpartiet de Gröna i Falköping att:

• Skyltar med budskapet" rökning undanbeds" sätts upp på
kommunens allmänna badplatser och lekplatser

• Där så är möjligt inrättas avlägsna "rökrutor" dit rökare kan hänvisas"

Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, § 116, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september, § 140, att remittera motionen
till barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden för yttrande senast den 17 december 2018.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 30 oktober 2018,
§ 111, och föreslår att motionens båda yrkanden ska avslås. Barn- och
utbildningsnämnden framför bland annat följande.

Justerarnas signaturer , Protokollsutdraget bestyrks
__-----
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"I barn- och utbildningsnämnden verksamhetsområde berör motionens
innehåll de lekplatser som finns i anslutning till kommunens förskolor och
skolor. Under verksamhetstid är rökning förbjuden på förskolornas och
skolornas lekplatser. Utanför verksamhetstid är dessa lekplatser att betrakta
som allmänna lekplatser och eftersom det inte är förbjudet att röka på allmän
plats så kan inte kommunen förbjuda det lokalt. Att sätta upp skyltar med
"Rökning undanbedes" på förskolornas lekplatser skulle kunna tolkas som
om rökning är tillåten men undanbedes under verksamhetstid. Nämnden tror
inte heller att skyltarna skulle få någon effekt utanför verksamhetstid.
Inrättande av särskilda "rökrutor" anser nämnden inte heller är ett bra sätt att
komma tillrätta med rökningsproblemet. Nämnden föreslår därför
kommunstyrelsen att avslå motionens båda yrkanden."

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 19 november 2018, § 120.
Nämnden föreslår att motionen ska avslås för att invänta hur denna fråga
hanteras på nationell nivå då det finns många frågeställningar som måste
lösas lokalt innan en sådan motion kan antas.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 18 december 2018, § 60.
Nämnden föreslår att motionen ska avslås med motiveringen att skapandet
av rökfria miljöer på allmänna platser kräver mer övergripande åtgärder som
också ska överensstämma med nationella direktiv. De platser som kultur-
och fritidsförvaltningen ansvarar för arbetar rutinmässigt med frågan och i de
fall där rökning tillåts finns specifika ytor för dessa.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen noterar att samtliga remissinstanser är
positiva till motionärens intentioner om att minska rökning och tobaks-
användningen i allmänhet och att skapa tobaksfria miljöer. Samtliga
remissinstanser föreslår dock att motionen ska avslås.

Kommunledningsförvaltningen noterar också att en ny lag om tobak träder
i kraft den 1 juli 2019, vilket bland annat innebär förbud mot rökning på
lekplatser.

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen att en ny lag om tobak och
liknande produkter införs. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019 och
innebär bland annat att nuvarande rökförbud utvidgas till att gälla vissa
allmänna platser utomhus. Det nuvarande rökförbudet omfattar bland annat
skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
Det kommande rökförbudet kommer även att omfatta inhägnade platser
utomhus huvudsakligen avsedda för idrottutövning och lekplatser som
allmänheten har tillträde till.

Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en lokal,
ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökförbudet
ansvarar för att bestämmelserna följs. Den som är ansvarig ska genom
skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning
inte är tillåten, får denne avvisas.

Ovanstående förändring i tobakslagstiftningen bör innebära att motionärens
intentioner delvis blir tillgodosedda, eftersom Falköpings kommun som
fastighetsägare kommer att påverkas av den nya lagstiftningen. Motionärens
förslag är dock inte helt i linje med den kommande lagen om tobak och
liknande produkter. I remissinstansernas svar finns heller inget stöd från
nämnderna för att genomföra de förslag som motionären föreslår. Mot
bakgrund av detta föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska
avslås.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 4 februari 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 7/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokolisutdraget bestyrks
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§ 37 Dnr 2018/00347 042

Övergripande internkontrollplan för Falköpings
kommun år 2019

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen antar förslaget till övergripande internkontrollplan som
visar de kommungemensamma kontrollerna som ska ingå i alla nämnders
internkontrollplaner.

2 Kommunstyrelsen beslutar att frångå riktlinjerna för internkontroll och
ger nämnderna anstånd med att besluta om nämndernas internkontroll-
planer till och med den 30 april 2019.

Bakgrund

Enligt Falköpings kommuns riktlinjer för internkontroll ska kommun-
styrelsen upprätta en internkontrollplan med riskanalys som visar de
kommungemensamma kontroller som ska ingå i alla nämnders intern-
kontrollplaner. Den övergripande internkontrollplanen ska revideras årligen.

Nämnderna ska upprätta en egen internkontrollplan med riskanalys. Intern-
kontrollplanen ska revideras årligen och antas i nämnd senast i december
månad varje år. De kommungemensamma kontrollerna ska ingå i
nämndernas internkontrollplan som ett minimum.

Förvaltn ingens bedömning

Internkontrollgruppen, som består av representanter från varje förvaltning,
har under år 2018 arbetat med att utveckla Falköpings kommuns intern-
kontrollsprocesser. Målet är att få ett strukturerat och gemensamt arbetssätt
för Falköpings kommuns arbete med internkontroll. Arbetet med att ta fram
internkontrollplaner, baserade på genomförda riskanalyser, håller på att
utvecklas. Detta är dock ett arbete som tar tid att genomföra. Intern-
kontrollgruppens arbete är därför att betrakta som långsiktigt.

En del av gruppens arbete har varit att se vilka kommungemensamma
kontroller som bör finnas med i nämndernas internkontrollplaner för år 2019.
Antalet punkter har sedan tidigare reducerats, då några av tidigare punkterna
inte behöver vara med varje år, utan kan plockas in med några års
mellanrum. År 2018 var antalet gemensamma punkter tre, nu förslår
internkontrollgruppen att ytterligare en punkt läggs till. Se nedan.

För år 2019 föreslår internkontrollgruppen följande fyra gemensamma
kontroller.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrksm
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• Nämndsbeslut (att fattade beslut verkställts)

• Avtalsbevakning (att ingångna avtal har bevakning avseende
giltighets- och uppsägningstid)

• Avtalssignering (att behörig person undertecknat avtalet)

• Utbetalningar (kontroll av rutiner för utbetalningar av likvida medel
— ny punkt)

Kommunledningsförvaltningen föreslår, mot bakgrund av internkontroll-
gruppens arbete, att kommunstyrelsen beslutar om de kommungemensamma
kontrollerna för år 2019 och ger nämnderna anstånd med att besluta om
nämndernas intemkontrollplaner till och med den 30 april 2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 februari 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 8/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga nämnder
Intemkontrollgruppen
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas signaturer.---_,-;;-"---- — ,
Protokollsutdraget bestyrks
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§ 38 Dnr 2018/00329 880

Biblioteksplan för Falköpings kommun för åren
2019-2021

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta biblioteksplan
för Falköpings kommun för åren 2019-2021.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva biblioteks-
planen antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2008, § 173.

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge barn- och utbildnings-
nämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att analysera resultatet
av kartläggningen om tillgång till skolbibliotek och vidta åtgärder för att
skollagens krav ska uppfyllas.

Bakgrund

Enligt bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och landsting anta
biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. Nu gällande
biblioteksplan antogs av kommunfullmäktige år 2008.

En arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och fritidsförvalt-
ningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kompetens- och arbetslivs-
förvaltningen har tagit fram en ny biblioteksplan som enligt förslag ska gälla
under åren 2018-2021.

Biblioteksplanen innehåller en beskrivning av kommunens bibliotek och
uppdrag samt anger utvecklingsområden. Planen omfattar folkbibliotek,
skolbibliotek och vuxenutbildning. I Falköping finns ett huvudbibliotek och
sex biblioteksfilialer i orter utanför tätorten. Bibliotek finns i grundskolorna,
Ållebergsgymnasiet och Lärcenter samt på sjukhuset.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet på sitt sammanträde den
28 augusti 2018, § 44, och beslutat att överlämna biblioteksplanen för
antagande till kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden och
kompetens- och arbetslivsnämnden har genom en remiss från
kommunledningsförvaltningen getts möjlighet att yttra sig i ärendet.

Kompetens- och arbetslivsnämnden har behandlat ärendet den 24 oktober
2018, § 29, och har beslutat att ställa sig bakom förslaget till biblioteksplan.

Barn- och utbildningsnämnden har den 30 oktober 2018, § 110, beslutat att
tillstyrka förslaget till biblioteksplan. Barn- och utbildningsnämnden har
även lämnat följande synpunkt. "Resultatet som framkommit i den skolenkät
som redovisas i biblioteksplanen behöver analyseras och åtgärder behöver
vidtas för att skollagens krav på tillgång till skolbibliotek ska uppfyllas."

Justerarnas sign rer
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Protokollsutdraget bestyrks
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Återremiss av ärendet

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 januari 2109, § 6. Kommun-
styrelsen beslutade att återremittera ärendet med motiveringen att det
behöver utredas huruvida Adam Johanssons (M) yrkande är lämpligt att
genomföra.

Adam Johansson (M) yrkade på följande tillägg. "På sidan 9 i
Biblioteksplanen under Utvecklingsområden införa en ny punkt med
följande lydelse: Under åren 2019-2021 ska kommunen söka inträde i något
av de två gemensamma samarbetena kring biblioteksdatasystem som finns i
Skaraborg."

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat följande information i frågan.

När det gäller frågan om att gå in i en samverkan om gemensam katalog har
två samarbeten etablerats i Skaraborg: "V6" (sex kommuner) och
"Mellansjö" (åtta kommuner). Mellansjö använder sig av systemet Koha,
vilket är ett system där köparen kodar och bygger en katalog på egen hand.
Systemet administreras av Skövde kommun. V6 -arbetet tog länge tid och där
upphandlades till slut samma system som Falköpings kommun har med
leverantören Axciell. När det blev skarpt läge att gå in i ett nytt system
bedömde kultur- och fritidsförvaltningen att vinsterna för Falköpings
kommun inte var tillräckligt stora. Kommunens bibliotekssystem är idag
mycket effektivt och billigt. Utbudet är stort, avgifterna låga och
möjligheterna för låntagarna är många. Alla böcker kan idag skickas till alla
andra kommuner med hjälp av fjärrlån och alla kan låna från andra bibliotek
redan idag.

Kultur- och fritidsförvaltningen önskar själva bedöma när det är läge att gå
in i den gemensamma katalogen och att det därför inte bör stå som ett krav i
biblioteksplanen.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige anta biblioteks-
plan för Falköpings kommun för åren 2019-2021 sant att upphäva tidigare
antagen plan.

Arbetet med planen gjordes under år 2018, men eftersom att ärendet därefter
varit på remiss kommer planen att börja gälla från år 2019, varför
rubriceringen ändras.

Resultatet av kartläggningen visar att det finns åtminstone en skola som inte
anser sig ha tillgång till skolbibliotek. Kommunledningsförvaltningen delar
barn- och utbildningsnämndens uppfattning att resultatet av kartläggningen
behöver analyseras och att åtgärder behöver vidtas för att skollagens krav på
elevers tillgång till skolbibliotek ska kunna uppfyllas.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ge
barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
analysera resultatet och vidta nödvändiga åtgärder.

Kommunledningsförvaltningens bedömning av det svar som kultur- och
fritidsförvaltningen har lämnat, med anledning av återremissen, är att det inte
bör göras någon ändring i framtaget förslag till biblioteksplan.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 februari 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 9/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer
-
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Protokollsutdraget bestyrks
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§ 39 Dnr 2019/00065 510

Letter of intent mellan Falköpings kommun och
BSJG AB om samarbete kring etablerandet av en
järnvägsverkstad för tyngre underhåll i Falköping

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till Letter of Intent mellan
BSJG och Falköpings kommun om samarbete kring etablerandet av en
järnvägsverkstad för tyngre underhåll i Falköping.

Bakgrund

Dagens underhållsstrukturer för fordon inom järnvägstrafik kommer kraftigt
förändras i framtiden som ett resultat av ett antal faktorer. Västra Götaland
och andra regioner i Sverige har en växande flotta av moderna motorvagnar.
För att sköta det trafiknära, löpande underhållet har ett flertal depåer byggts
och är under byggnation. Exempel på detta är Raus i Helsingborg, Boxholm
och Depå Falköping. Eskilstuna har depå under byggnation. I takt med att de
här flottorna utökas och åldras uppstår andra och större underhållsbehov som
kräver ytor och tjänster skilda från det löpande underhållet. I nuläget finns en
kapacitetsbrist på den typen av tyngre underhåll. Att expandera i befintlig
lokalisering kan vara svårt då marken ofta är attraktiv för framtida
stadsbebyggelse.

Denna problematik finns såväl lokalt, regionalt som nationellt. Mot denna
bakgrund har det genomförts en förstudie i samverkan mellan Västra
Götalandsregionen och Falköpings kommun för att kunna identifiera
framtidens underhållsbehov (se tjänsteutlåtandets bilaga 1). Förstudien visar
på att det finns goda fysiska förutsättningar för en etablering av en järnvägs-
verkstad för tyngre underhåll i Falköping. Förstudien rekommenderar att
man börjar med ett arbete för att presentera Falköpings förutsättningar som
etableringsort för marknadens underhållsaktörer och de tillverkare och
fordonshållare som är på gång att anskaffa nya fordon eller står inför större
renoveringsbehov.

Förvaltn ingens bedömning

För att driva arbetet i koppling till förstudiens ambitioner och visioner har ett
förslag till överenskommelse (Letter of Intent) arbetats fram mellan BSJG AB
Och Falköpings kommun. Detta Letter of Intent tydliggör de båda aktörernas
gemensamma ambitioner i det fortsatta arbetet med att etablera en järnvägs-
verkstad för tyngre underhåll i Falköping på i förstudien särskilt utpekat
område.

Parternas gemensamma vision i detta arbete är att utveckla Falköping till
att bli ett av Sveriges starkaste verkstadscentrum för järnvägsfordon senast

Justerarnas signaturer ) Protokollsutdraget bestyrks
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år 2025. Förslaget till Letter of Intent redovisar respektive aktörs ambitioner
i koppling till den gemensamma visionen.

Parterna är överens om att dokumentet (Letter of Intent) endast visar
parternas vilja och avsikt gentemot varandra. Dokumentet är inte ett
bindande avtal.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner
förslaget till Letter of Intent mellan BSJG och Falköpings kommun om
samarbete kring etablerandet av en järnvägsverkstad för tyngre underhåll i
Falköping.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 5 februari 2019, har utarbetats av
kommunstrateg Leif Bigsten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 10/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Leif Bigsten, kommunstrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
1



FLAKÖPL99
Kommunstyrelsen

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(29)
Sammanträdesdatum
2019-03-06

§ 40 Dnr 2019/00029 510

Genomförandeavtal med Jula Logistics AB avseende
investering i två nya terminalspår på kombiterminalen
Dryport Skaraborg på Marjarps logistikområde

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen godkänner förslag till genomförandeavtal med Jula
Logistics AB om byggnation av två nya terminalspår på kombiterminalen
Dryport Skaraborg.

2 Kommunstyrelsen godkänner investering i två nya terminalspår på kombi-
terminalen Dryport Skaraborg inom bruttoramen 16,3 miljoner kronor.

3 Kommunstyrelsen godkänner försäljning av två spår till Jula Logistics AB
till självkostnadspris, preliminärt 8,3 miljoner kronor, i enlighet med
genomförandeavtalet med Jula Logistics AB.

4 Kommunstyrelsen beslutar att nettoinvestering om 8,0 miljoner kronor
(bruttoinvestering om 16,3 miljoner kronor minus försäljning om
8,3 miljoner kronor) för anläggandet av två nya terminalspår på kombi-
terminalen Dryport Skaraborg finansieras inom ramen för kommun-
styrelsens investeringsmedel för exploatering för åren 2020-2021.
Projektet startas dock år 2019 och beräknas vara pågående in på år 2021.

5 Kommunstyrelsen beslutar att budgetera för driftskostnader, det vill säga
kapitalkostnader och skötsel, motsvarande 5 procent av nettoinvesteringen,
400 000 kronor (8 miljoner kronor gånger 5 procent). Denna påverkan på
driftsbudgeten läggs in från och med budgeten för år 2020.

Bakgrund

Jula Logistics AB önskar bygga två nya industrispår på av företaget ägd
fastighet på Marjarp, Dryport Skaraborg. Spåren ska byggas i idag befintlig
kraftledningsgata och kommer i tomtgräns att ansluta till två anslutningsspår
från områdets huvudspår, vilka Falköpings kommun kommer att bygga (se
bilaga 1 till avtalet).

Falköpings kommuns spårbyggnation genomförs i enlighet med områdets
princip där kommunen, vid behov och utifrån möjlighet i enlighet med
framtagen spårplan, bygger spår fram till företags tomtgräns. För nyttjandet
av kommunens anslutningsspår tecknas sedan ett anslutningsavtal med
reglerad ersättning mellan företaget i fråga och Falköpings kommun.

Jula Logistics AB och Falköpings kommun behöver således båda bygga spår
i omedelbar anslutning till varandra. Parterna är ense om att det mest
ekonomiskt fördelaktiga och rationella upplägget är att kommunen i
egenskap av spårförvaltare upphandlar och genomför byggnationen av egen

J usterarnas signaturer
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spåretablering fram till tomtgräns, inklusive växlar och elektrifiering, samt
därutöver lägger ut två spår på av Jula Logistics AB iordningsställd
spårunderbyggnad på av företaget ägd fastighet. Falköpings kommun
ansvarar därmed för att spåren erhåller godkännande av transportstyrelsen.

Jula Logistics AB tar sedan genom köp till självkostnadspris över spåren på
sin fastighet då spåren är till fullo betalda.

Jula Logistics AB har dock inte behov av att permanent nyttja spår 2 förrän
tidigast år 2021. Betydande samordningsvinster talar dock för att hela projektet
genomförs i en enda totalentreprenad. Falköpings kommun har under denna tid
behov av att tillgodose olika företags generella behov av uppställningsspår
varför kommunen ser ett värde i att spåret överlämnas vid en senare tidpunkt.
Jula Logistics AB:s köp av spår 2 senareläggs därför till januari 2021.

Under tiden mellan förfallodagen för fakturan för spår 1 mm (se avtalet) och
förfallodagen för fakturan för spår 2 har Falköpings kommun rätt att upplåta
spår 2 till envar annan aktör till en på förhand fastställd taxa. Jula Logistics AB
har vid sådan uthyrning rätt till ersättning i förhållande till sina nedlagda
investeringskostnader som har direkt koppling till spårentreprenaden (av
Jula Logistics AB utförda markarbeten i förhållande till av Falköpings
kommun utförda spårarbeten). För det fallet Jula Logistics AB själva skulle
vilja använda spåret för uppställning innan förfallodagen för fakturan för detta
spår har Falköpings kommun rätt att debitera Jula Logistics AB kostnader
enligt samma principer. Administrationen av denna uthyrning ska hanteras av
Jula Logistics AB, i egenskap av markägare. Särskild överenskommelse
avseende denna del ska tecknas mellan Jula Logistics AB och Falköpings
kommun innan godkänd slutbesiktning föreligger.

En förutsättning för avtalets giltighet är att Jula Logistics AB och Falköpings
kommun tecknar särskilt servitutsavtal. Servitutsavtalet ska möjliggöra för
Falköpings kommun att vederlagsfritt erhålla servitut för elektrifiering fram
till Gudrunbrygga samt att anlägga, använda och upplåta spår 1 och 2 som
uppställningsspår samt underhålla järnväg med tillhörande anläggning (se
tjänsteutlåtandets bilaga 1). När betalning av spår 1 respektive spår 2 har
skett ska servituts -avtalet mellan Jula Logistics AB och Falköpings kommun
skrivas om så att Falköpings kommun slutligen erhåller servitut för
elektrifiering av Gudrunbrygga.

Ytterligare förutsättning för avtalets giltighet är att kommunen erhåller
servitut för anlägga, använda, upplåta och underhålla spår med tillhörande
anläggningar över Södra Skogsägarnas fastighet Timmerstapeln 1.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 februari 2019, har utarbetats av kommun-
strateg Leif Bigsten. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet
under ' 11/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Leif Bigsten, kommunstrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 41 Dnr 2018/00516 252

Köp av fastigheten Falköping Friggeråker 24:9 samt
rivning av byggnader på fastigheten

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen godkänner "Köpeavtal — Friggeråker 24:9" genom
vilket Falköpings kommun förvärvar fastigheten Falköping Friggeråker
24:9 för en köpeskilling om 2 125 000 kronor.

2 Kommunstyrelsen beslutar att riva byggnader på fastigheten Friggeråker
24:9 till en beräknad kostnad om cirka 700 000 kronor.

3 Kommunstyrelsen beslutar att finansiera ovanstående förvärv, lagfarts-
kostnad knuten till förvärvet och rivning av byggnader med medel ur
kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering år 2019.

Bakgrund

Fastigheten Friggeråker 24:9 ingår i framtida verksamhetsområde enligt den
översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige i Falköpings kommun den
26 februari 2018, § 44. Falköpings kommun har under år 2018 sålt stora
delar av tillgänglig mark för industriändamål inom Marjarps industriområde.
Ett förvärv av fastigheten Friggeråker 24:9 innebär att Falköpings kommun
har möjlighet att fortsätta att utveckla Marjarps industriområde och planera
för ytterligare cirka 100 000 kvadratmeter industrimark inom området.

Förvaltn ingens bedömning

Falköpings kommun har i översiktsplanen för åren 2017-2030 pekat ut bland
annat fastigheten Friggeråker 24:9 (se figur 1 i tjänsteutlåtandet) för framtida
verksamhetsområde.

Fastigheten består till största delen av jordbruksmark, men innefattar även en
gårdsbild med byggnader som behöver rivas. Rivning planeras att utföras
under år 2019 till en beräknad kostnad om cirka 700 000 kronor. En grov
kalkyl visar att kostander för anskaffande och exploatering uppgår till cirka
6,5 miljoner kronor. Intäkter vid framtida försäljning av industrimark uppgår
till cirka 7,5 miljoner kronor.

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen
att kommunstyrelsen godkänner "Köpeavtal — Friggeråker 24:9" genom
vilket Falköpings kommun förvärvar fastigheten Falköping Friggeråker 24:9
för en köpeskilling om 2 125 000 kronor, att riva byggnader på fastigheten
Friggeråker 24:9 till en beräknad kostnad om cirka 700 000 kronor samt att
finansiera ovanstående förvärv, lagfartskostnad knuten till förvärvet och
rivning av byggnader med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel
för exploatering år 2019.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Finansier ing

Förvärv med tillhörande lagfartskostnader och rivning av byggnader
finansieras med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för
exploatering år 2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 januari 2019, har utarbetats av mark- och
exploateringsansvarig Alexander Järkeborn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 12/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Erna Pezic, stadsbyggnadschef
Jan Aur&i, fastighetschef
Elin Ståhl Tingbratt, redovisningsansvarig
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 42 Dnr 2019/00049 250

Tillägg till exploateringsavtal för Ranten 1:8 med flera
med BSJG Holding AB samt överenskommelse om
fastighetsreglering del av Anneborg 1:5 och
Friggeråker 25:8

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
"Tilläggsavtal — Ranten 1:8 m.fl." mellan Falköpings kommun och
BSJG Holding AB.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
"Överenskommelse om fastighetsreglering — del av Anneborg 1:5 och
Friggeråker 25:8" mellan Falköpings kommun och Depå Falköping AB.

Bakgrund

Falköpings kommun har tidigare ingått exploateringsavtal samt ett
kompletterande avtal till detta med BS Verkstäder AB, numera BSJG
Holding AB, där bland annat anläggande av vatten- och avloppsledningar,
dagvattendamm och fastighetsförvärv regleras.

Förutsättningarna för genomförande och utbyggnad av bolagets verksamhet
har sedan avtalens ingående förändrats vilket ställer nya krav på placering av
dagvattendamm samt ledningar och diken till och från dammen varför ett
tillägg till befintligt avtal behövs för att reglera dessa ändringar (se figur 1 i
tjänsteutlåtandet samt "Tilläggsavtal — Ranten 1:8 m.fl.").

Bolaget förvärvade genom det kompletterande avtalet del av den mark som
avsågs i det ursprungliga exploateringsavtalet och erhöll samtidigt en option
på förvärv av resterande yta. Optionen gäller fram till den 14 april 2019.
Bolaget har meddelat att de vill genomföra förvärv av resterande mark enligt
optionen samt ytterligare cirka 900 kvadratmeter i anslutning till den mark
som omfattas av optionen. Förvärv av marken sker mellan Falköpings
kommun och Depå Falköping AB. Särskild överenskommelse om fastighets-
reglering tecknas mellan parterna för att reglera marköverlåtelsen samt
bildande av ledningsrätter för nya och befintliga VA -ledningar (se avtal
"Överenskommelse om fastighetsreglering — del av Anneborg 1:5 och
Friggeråker 25:8"). Överlåtelsen omfattar en yta om totalt 8 684 kvadrat-
meter. För fastighetsregleringen erhåller kommunen en ersättning om
303 940 kronor. Bolaget betalar lantmäterikostnader i samband med
förvärvet och bildande av ledningsrätter.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

Falköpings kommun har ingått avtal med BS Verkstäder AB, numera BSJG
Holding AB, som reglerar utbyggnad enligt detaljplan Ranten 1:8 m.fl. som
antogs av kommunfullmäktige i Falköpings kommun den 24 februari 2014,
§ 16. Avtalet reglerar bland annat anläggande av dagvattendamm inom
planområdet. Bolagets expansionsplaner har sedan avtalets ingående ändrats
vilket medför att dagvattendamm med tillhörande anläggningar måste
omlokaliseras. Bolaget står för genomförande och kostnader i samband med
flytt av dagvattendamm och övriga anläggningar.

Genom tidigare tecknat exploaterings- och kompletterande avtal har
BS Verkstäder AB förvärvat del av den mark som omfattades av
exploateringsavtalet (se littera C och D i figur 2 i tjänsteutlåtandet). Bolaget
har i samband med detta erhållit option på köp av resterande yta (se littera A
och B i figur 2 i tjänsteutlåtandet). Optionen gäller fram till den 14 april 2019.

Bolaget har meddelat att de önskar genomföra förvärv enligt optionen samt
ytterligare cirka 900 kvadratmeter (se littera H i figur 3 i tjänsteutlåtandet).

Genom överenskommelse om fastighetsreglering förvärvar Depå Falköping
AB 8 684 kvadratmeter för en överenskommen ersättning om 303 940 kronor.
Ersättningen baseras på tidigare överenskommen ersättning om 35 kronor per
kvadratmeter. Hänsyn har tagits till markens läge och att den svårligen kan
säljas till någon annan.

Mot bakgrund av tidigare fattade beslut samt det ovan anförda föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner
"Tilläggsavtal — Ranten 1:8 m.fl." mellan Falköpings kommun och BSJG
Holding AB samt godkänner "Överenskommelse om fastighetsreglering —
del av Anneborg 1:5 och Friggeråker 25:8" mellan Falköpings kommun och
Depå Falköping AB.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 februari 2019, har utarbetats av mark- och
exploateringsansvarig Alexander Järkeborn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 14/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer, Protokollsutdraget bestyrks
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§ 43 Dnr 2019/00058 844

Drift av Mössebergs camping, stugby och vandrarhem
år 2019

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten vid Mössebergs camping,
stugby och vandrarhem sköts av näringslivsavdelningen på kommun-
ledningsförvaltningen under år 2019.

2 Verksamheten finansieras från kommunstyrelsens oförutsedda medel
med 980 000 kronor.

Bakgrund

Mössebergs camping, stugby och vandrarhem har arrenderats av Mösseberg
Camping och Stugby AB sedan år 2005. Den 14 januari 2019 inkom
arrendatorn med en begäran om uppsägning av arrendet på grund av
hälsoskäl. Fastighetsavdelning har, efter samråd med majoritetens politiska
beredning, godkänt uppsägningen.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen har i nära samråd med samhällsbyggnads-
förvaltningen upprättat en arbetsordning för att hantera den hastigt uppkomna
situationen, med målsättningen att höja standarden och ambitionsnivån med
verksamheten inför år 2020. Det innebär bland annat bemanning av reception,
marknadsföring och utvecklingsfrågor. Falköpings kommun planerar även att
göra vissa renoveringar på anläggningen. Ett samarbete i utvecklingsfrågorna
har inletts med Billingen Stugby och Camping AB i Skövde.

Finansier ing

Kommunledningsförvaltningen ser att intäkter och kostnader inte kommer att
vara i balans under år 2019. Den nuvarande kalkylen visar att det kommer
behövas 980 000 kronor för att organisera och driva verksamheten vid
Mössebergs camping, stugby och vandrarhem under år 2019. Kommun-
ledningsförvaltningen har inte budgeterat för de uppkomna kostnaderna utan
föreslår att kommunstyrelsen avsätter 980 000 kronor av kommunstyrelsens
oförutsedda medel för verksamheten.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 februari 2019, har utarbetats av
näringslivschef Magnus Sundén. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
behandlat ärendet under § 15/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Ekonomiavdelningen
Magnus Sundén, näringslivschef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§44 Dnr 2019/00059 140

Delfinansiering av Aktiv Handels arrangemang
"Falköpings Stadsfest 2019"

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att delfinansiera Aktiv Handels kvälls-
arrangemang "Falköpings Stadsfest 2019" i samband med evenemanget
"Fest i Stad" som äger rum den 31 maj -1 juni 2019 med 100 000 kronor.

2 Finansieringen om 100 000 kronor tas från kommunstyrelsens
oförutsedda medel för år 2019.

Bakgrund

Den ekonomiska föreningen Aktiv Handel har sedan början av åttiotalet
arrangerat evenemanget "Fest i Stad" i Falköpings stadskärna. Evenemanget
infaller alltid fredag och lördag efter Kristi himmelsfärds dag. Syftet har
varit att locka besökare till Falköpings stadskärna och samtidigt få en god
upplevelse i form av "Fest i Stad".

Åren 2017 och 2018 har Falköpings kommun delfinansierat evenemanget
med 100 000 kronor, vilket har inneburit en total budget för evenemanget
om 200 000 kronor. Genom detta samarbete har evenemanget utvecklats till
ett mer stadsfest -liknande arrangemang med följande fördelar.

• Evenemang som inkluderar kvällsaktiviteter

• Möjlighet att göra evenemanget mer innehållsrikt och till en bredare
målgrupp

• Bevakning/bemanning på området

• Ett hållbart och återkommande evenemang

Huvudsyftet med samarbetet har varit att skapa en folkfest för alla åldrar och
målgrupper som ska vara inkluderande, integrerande och öppet utan
entréavgifter. Syftet är också att stärka Falköpings attraktivitet som stad och
stärka den långsiktiga varumärkesbyggnaden, att stärka stadskärnan och
handeln i Falköping samt att skapa en stolthet hos Falköpingsborna och en
"Vi -känsla".

Under åren 2017 och 2018 genomfördes "Falköpings Stadsfest" med bra
utfall och de uppsatta målen och syftena enligt ovan uppnåddes.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen ser ett stort värde i att Falköpings kommun
bibehåller samarbetet med Aktiv Handel kring det utökade arrangemanget av
"Fest i Stad". Insatsen knyter väl an till kommunens övergripande

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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målsättningar inom "social hållbarhet" och "ett attraktivare Falköping".
Kommunledningsförvaltningen har inte kunnat ge utrymme i 2019 års
budget och arbete med verksamhetsplanering utan föreslår att kommun-
styrelsen avsätter 100 000 kronor till arrangemanget av kommunstyrelsens
oförutsedda medel.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 februari 2019, har utarbetats av
näringslivschef Magnus Sundén.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 16/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Ekonomiavdelningen
Magnus Sundén, näringslivschef

Justerarnas signaturer, Protokollsutdraget bestyrks_

,



FLAKÖPRIQ Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(29)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-06

§45 Dnr 2019/00001 101

Delegationsbeslut och anmälningsärenden

Kommunstyrelsens beslut

1 Nedanstående förteckningar över delegationsbeslut och anmälnings-
ärenden läggs till handlingarna.

Bakgrund

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger
någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar.
Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet,
ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kommunstyrelsens
delegationsbestämmelser.

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har
samma rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan kommunstyrelsen när
som helst återkalla delegationen.

Anmälan av delegat ionsbeslut

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens delegations-
bestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande
sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för kommun-
styrelsen i form av nedanstående förteckning.

Delegat ionsbeslut

Ekonomiska ärenden (§ 9)

Diar ienr Beslut Delegat

2019/25 Upphandling av ramavtal för kopiatorer
och multifunktionsskrivare

_
IT -chef

Fastighetsärenden (§ 10)

Diar ienr Beslut Delegat
2019/51 Adressättning för fastigheten Kleva 7:5 1:e mätningsingenjör

2017/444 Värdeintyg för industritomten
Stereoskopet 5, Brogärdet

Mark- och exploaterings-
ansvarig

2019/45 Reservation av småhustomt Slöta 4:123,
Vartofta

Mark- och exploaterings-
ansvarig

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Diar ienr Beslut Delegat

2019/63 Beslut om reservation av småhustomt Mark- och exploaterings-
Fjällåkra 2:40 Broddetorp ansvarig

2019/62 Beslut om reservation av småhustomt Mark- och exploaterings-
Zirkonen 2 ansvarig

2019/66 Reservation av småhustomt Olvonet 1, Mark- och exploaterings-
Stenstorp ansvarig

2018/291 Försäljning av småhustomt Zirkonen 1, Mark- och exploaterings-
Vilhelmsro ansvarig

2018/323 Försäljning av småhustomt Ametisten 2, Mark- och exploaterings-
Vilhelmsro ansvarig

2018/327 Försäljning av småhustomt Akvamarinen Mark- och exploaterings-
5, Vilhelmsro ansvarig

2019/71 Reservation av småhustomt Olvonet 2, Mark- och exploaterings-
Stentorp ansvarig

2018/345 Försäljning av småhustomt Olvonet 4, Mark- och exploaterings-
Stenstorp ansvarig

2019/75 Ersättningserbjudande från Vattenfall AB Mark- och exploaterings-
om avverkning av träd på fastigheten ansvarig
Falevi 8:1

2019/77 Avtal om servitut på Gamla Stan 2:26 till Mark- och exploaterings-
förmån för fastigheterna Alunskiffern 2 ansvarig
och Lerskiffern 1

Anmälningsärenden

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar som kan
vara av intresse för kommunstyrelsen.

Nr Är ende

1 Protokoll från Miljönämnden Östra Skaraborgs den 30 januari 2019

2 Protokoll från Samordningsförbundet Östra Skaraborg den 29 januari
2019

3 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige
den 25 januari 2019

Justerarnas signaturer . Protokollsutdraget bestyrks
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Information från Skaraborgs kommunalförbund

Information

Kommunstyrelsens ordfirande Dan Gabrielsson (S) informerar om aktuella
frågor inom Skaraborgs kommunalförbund. På Skaraborgs kommunal-
förbunds styrelsemöte den 22 februari 2019 behandlades bland annat
följande frågor.

• Information från Västra Götalandsregionens kulturnämnd om bland
annat projektet Platåbergens Geopark.

• Information och utvärdering av Skaraborgsdagen som ägde rum den
31 januari 2019.

• Val till övriga styrelser, bolag, intresseföreningar, med mera.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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