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Kommunfullmäktige

Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset klockan 18:30–20:04

Beslutande

Michael Kristiansson (KD), 1:e vice
ordförande
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordförande
Ingvor Arnoldsson (S), tjänstg. ers.
Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Christopher Münch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Berglund (S)
Frank Wurm (SD), tjänstg. ers.
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jorméus (M)
Angela Joelsson (KD)
Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Bengt Lennartsson (C), tjänstg. ers.
Matti Qvist (SD), tjänstg. ers.
Johan Eriksson (M), tjänstg. ers.
Roger Lundberg (S)
Anders Blom (MP), tjänstg. ers.
Thomas Svensson (S)

Ersättare

Arild Svensgam (SD), tjänstg. ers. §§ 5- Caroline Lundberg (M)
31
Inge Persson (M)

Övriga närvarande

Sara Cronholm, kommunjurist
Sebastian Helin, kommunsekreterare

Justerare

Lisbeth Ek (S) och Maria Bruckshaw (KD)

Underskrifter
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Sekreterare

Sebastian Helin

Ordförande

Michael Kristiansson

Justerare

Lisbeth Ek

Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Morgan Billman (M)
Monica Janzon (S), tjänstg. ers.
Iowan Hedendahl (V), tjänstg. ers.
Debora Josefsson (KD)
Heléne Svensson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Pema Malmgren (M)
Marie Post (S)
Bengt Lundqvist (S), tjänstg. ers.
Milada Wurm (SD)
Lovisa Wennerholm (C)
Gerhard Karlsson (SD)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Elias Assio (M)
Dag Högrell (L), tjänstg. ers.
Elisabeth Klang (V)
Fredy Neüman (S), jäv §§ 20-22
Christiane Uhle Johansson (C)
Per Magnusson (SD), §§ 1-4
Arild Svensgam (SD), tjänstg. ers. §§ 531
Maria Bruckshaw (KD)
Lisbeth Ek (S)
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Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2018–2022
Ledamöter
Patrik Björck (S), Ordförande
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice ordförande
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordförande
Dan Gabrielsson (S)
Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Christopher Münch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Berglund (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jorméus (M)
Angela Joelsson (KD)
Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Rune Lennartsson (C)
Tommy Almgren (SD)
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Camilla Funke (MP)
Thomas Svensson (S)
Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Morgan Billman (M)
Corry Thuresson (S)
Emil Estébanez (V)
Debora Josefsson (KD)
Heléne Svensson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Pema Malmgren (M)
Marie Post (S)
Hanna Nord (S)
Milada Wurm (SD)
Lovisa Wennerholm (C)
Alex Bergström (S)
Gerhard Karlsson (SD)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Elias Assio (M)
Anna-Brita Fransson (L)
Elisabeth Klang (V)
Fredy Neüman (S)
Christiane Uhle Johansson (C)
Per Magnusson (SD)
Maria Bruckshaw (KD)
Lisbeth Ek (S)
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Jonas Karlsson (S)
Ingvor Arnoldsson (S)
Kovan Akrawi (S)
Inga-Lill Bergsten (S)
Hassan Hussein (S)
Monica Janzon (S)
Bengt Lundqvist (S)
Sofia Selander (S)
Jörgen Larsson (SD)
Matti Qvist (SD)
Jens Larsson (SD)
Frank Wurm (SD)
Arild Svensgam (SD)
Johan Eriksson (M)
Inge Persson (M)
Caroline Lundberg (M)
Johanna Blad (M)
Helén Engström (C)
Bengt Lennartsson (C)
Ingrid Martens (C)
Sofia Thuvesson (C)
Anna-Sara Ståtenhag (KD)
Britt-Marie Aronsson (KD)
Andreas Möller (KD)
Iowan Hedendahl (V)
Scott Schylander (V)
Dag Högrell (L)
Maria Jern (L)
Anders Blom (MP)
Mattias Lindgren (MP)

Gruppledare
Niclas Hillestrand (S)
Jonas Larsson (SD)
Anders Winlöf (M)
Karola Svensson (C)
Dan Hovskär (KD)
Erik Kyrkander (V)
Annika Carp (L)
Camilla Funke (MP)

Protokollsutdraget bestyrks

2 (47)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3 (47)

Sammanträdesdatum

2022-02-28

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§1

Dnr 2021/00404

Anmälan om utseende av Mattias Lindgren (MP) till ersättare i
kommunfullmäktige efter Åsa Lidén (MP) ....................................................... 5
§2

Dnr 2021/00467

Anmälan om utseende av Angela Joelsson (KD) till ledamot och
Andreas Möller (KD) till ersättare i kommunfullmäktige efter Gary
Linnéusson (KD) ............................................................................................... 6

 MK, MB, LE — Powered by TellusTalk: ID 1387324309

§3

Dnr 2022/00108

Interpellation från Ingvor Bergman (S) ställd till socialnämndens
ordförande Sture Olsson (M) om det förebyggande arbetet
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Anmälan om utseende av Mattias Lindgren (MP) till
ersättare i kommunfullmäktige efter Åsa Lidén (MP)
Information
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 154, att entlediga
Åsa Lidén (MP) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och att
anhålla hos länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av ny ersättare för
ledamot.
Av Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut, daterat den 16 december
2021 (diarienummer 201-54370-2021), framgår att länsstyrelsen har utsett
Mattias Lindgren (MP) till ny ersättare i kommunfullmäktige.

Paragrafen skickas till
Löneenheten
Anna-Karin Linder, administratör
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Anmälan om utseende av Angela Joelsson (KD) till
ledamot och Andreas Möller (KD) till ersättare i
kommunfullmäktige efter Gary Linnéusson (KD)
Information
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 155, att entlediga
Gary Linnéusson (KD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
och att anhålla hos länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av ny
ledamot.
Av Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut, daterat den 16 december
2021 (diarienummer 201-54374-2021), framgår att länsstyrelsen har utsett
Angela Joelsson (KD) till ledamot och Andreas Möller (KD) till ersättare i
kommunfullmäktige.

Paragrafen skickas till
Löneenheten
Anna-Karin Linder, administratör
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Bakgrund
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Ingvor Bergman (S) följande
interpellation till socialnämndens ordförande Sture Olsson (M).
Interpellation
”Interpellation ställd till socialnämndens ordförande Sture Olsson
Kampen mot, ”Mäns våld mot kvinnor”, är en av vår tids viktigaste
trygghetsfrågor. Vi hör varje dag om kvinnor som i sina hem utsätts för
övergrepp av någon nära anhörig. Var tionde barn tvingas uppleva att någon
nära anhörig misshandlas.
Från den 1 juli 2021 har barnfridslagen trätt i kraft, detta innebär ett större
ansvar för kommunerna för att värna om barns trygghet.
Regeringen lämnade i våras förslag om en ändring i socialtjänstlagen. Det
innebär att det av lagen ska framgå att det hör till socialnämndens ansvar att
verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller
andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Förslaget var en del av propositionen
”Förebyggande av våld i nära relationer”. Riksdagen har bifallit propositionen
och lagändringarna trädde kraft den 1 augusti.
Lagändringarna innebär ett ökat fokus på det våldsförebyggande arbetet och
ger ett förbättrat skydd för våldsutsatta, men även för personer som riskerar att
bli utsatta för våld. Kommunerna och deras socialnämnder har nu en viktig roll
i det arbetet.
Vår interpellation till socialnämndens ordförande är därför:
På vilket sätt har socialnämnden i Falköping tagit sig an det ansvaret?
Hur ser det förebyggande arbetet ut som är beskrivet ovan?”
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning besvaras interpellationen vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Paragrafen skickas till
Sture Olsson (M)
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Fråga från Per Magnusson (SD) till kommunstyrelsens
ordförande om sekretess i samband med upphandling
av uppgraderingsanläggning vid biogasanläggningen i
Falköping
Bakgrund
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Per Magnusson (SD) följande
fråga till kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M).
Fråga
”Enkel fråga till Adam Johansson Kommunstyrelsens ordförande i
Falköpings kommun:
Det har gjorts en upphandling av uppgraderingsanläggningen vid
biogasanläggningen i Falköping, som Göteborgsenergi ägde.
Detta har köpts av skattepengar och upphandlats av kommundirektören i
kommunen.
Kommunstyrelsen har godkänt köpet UTAN att veta om prislappen då det är
belagts med sekretess!
Min fråga till KSO Adam Johansson blir:
Varför är det belagt med sekretess så att varken medborgare och
politiker får veta prislappen på köpet som gjorts av allmänna medel?
Per Magnusson
Sverigedemokraterna Falköping”
Svar
”Svar på fråga från Per Magnusson (SD) gällande sekretess vid köp av
uppgraderingsanläggning
Ledamoten Per Magnusson (SD) ställer frågan till undertecknad om varför
köpet av uppgraderingsanläggningen är belagt med sekretess. Det korta
svaret på den frågan är att köpet inte längre är belagt med sekretess.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 september 2021 att utnyttja köpoptionen
avseende uppgraderingsanläggningen och förvärva denna från Göteborg
Energi AB. I samma beslut delegerade kommunstyrelsen till
kommundirektören att förhandla om pris och genomföra köpet. Skälet till att
förhandlingen av köpet delegerades var att parterna snabbare skulle kunna nå
ett avtalsslut vilket var angeläget för kommunen då det samtidigt pågick
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förhandlingar kring ett leveransavtal för gas, vilket framgår av
kommunstyrelsens beslut.
Göteborgs Energi AB begärde i samband med köpet sekretess för
prisuppgiften utifrån att bolaget ansåg sig kunna skadas av att prisuppgiften
lämnades ut. Detta är möjligt för ett företag att begära som ingår affärsavtal
med kommunen i enlighet med 31 kap. 16 § offentlighets- och
sekretesslagen. I avtalet har kommunen förbundit sig att inte lämna ut
uppgifter såvida de inte begärs utlämnade i enlighet med offentlighets- och
sekretesslagens bestämmelser. Därav gjordes en sekretessmarkering på
avtalet. Detta avtal har därefter begärts ut och Göteborgs Energi har då
angett att det inte längre finns skäl för att sekretessbelägga uppgiften och
sekretessmarkeringen har därför tagits bort.
Det är viktigt att komma ihåg att sekretessen inte gäller gentemot
kommunstyrelsen, utan ledamöterna i nämnden omfattas av offentlighetsoch sekretesslagens bestämmelser. Kommundirektörens delegationsbeslut
om köpet anmäldes på kommunstyrelsen sammanträde den 19 januari 2022
och det ställdes inga frågor kring beslutet då.
Eftersom prisuppgiften numera är offentlig och tillgänglig kan här meddelas
att kommunen förvärvade anläggningen till ett belopp om 900 000 kronor.
2022-02-28
Adam Johansson
Kommunstyrelsens ordförande”

Paragrafen skickas till
Per Magnusson (SD)
Adam Johansson (M)
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Bakgrund
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Susanne Berglund (S)
följande fråga till byggnadsnämndens ordförande Dan Hovskär (KD).
Fråga
” Fråga byggnadsnämndens ordförande Dan Hovskär Angående tillsyn
av ovårdade byggnader och tomter
Vi får ofta i kontakter med medborgare frågor om förfallna byggnader och
ovårdade tomter, som inte bara är förfulande utan även ses som en risk för
olyckor och miljöskador. Under byggnadsnämndens möte i januari antogs
både verksamhetsplan för 2022-2024 och en tillsynsplan för 2022 och i
verksamhetsplanen kan man läsa att byggnadsnämnden inte lever upp till rätt
nivå när det gäller tillsyn enligt lagstiftningen. Dessutom går det att läsa i
tillsynsplanen att byggnadsnämnden har 6000 timmar till förfogande för hela
sin verksamhet och att under 2021 har 200 av dessa används till tillsyn och
att skulden är 4500 timmar. I den takt som nu är skulle det alltså ta över 20
år att komma i kapp den tillsynskuld som finns. När vi under
budgetdiskussioner framfört att det behövs ytterligare resurser för
byggnadsnämndens verksamhet har ordförande hävdat att så inte är fallet.
Därför frågar jag ordförande Dan Hovskär Menar du att den budget
(ekonomisk/personalmässigt) byggnadsnämnden har till förfogande räcker
för att klara av de tillsynsärenden som man enligt lag ska utföra?
Susanne Berglund ”
Svar
”Svar på fråga från Susanne Berglund, till byggnadsnämndens
ordförande Dan Hovskär angående tillsyn av ovårdade byggnader och
tomter
Tack för frågan. Tillsynsfrågor är komplicerade och de engagerar våra
invånare. Just förfallna byggnader och ovårdade tomter, får vi ofta frågor
kring.
Utvecklingen är stor och det byggs mycket i Falköpings kommun. Det är
fortsatt högt tryck på både inkommande bygglovsärendet och planuppdrag,
men även för tillsynsärendena. Det gör att byggnadsnämnden hela tiden
måste göra prioriteringar i verksamheten.
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Byggnadsnämndens ansvarar för tillsyn enl. Plan- och bygglagen.
Byggnadsnämnden ska genom tillsyn se till att lagstiftningen följs och att
felaktigheter och brister åtgärdas. Det är ett brett ansvarsområde:
- Enkelt avhjälpta hinder - tillgänglighet
- Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
- Hissar och andra motordrivna anordningar.
- Olovligt byggande - olovliga åtgärder
- Ovårdade tomter och byggnader
- Med mera
Arbetet med tillsyn är komplext, olika saker kan dyka upp med delgivning,
möjlighet för berörda fastighetsägare att överklaga beslut mm. Om du
Susanne, hade varit med på senaste Byggnadsnämnden så hade du fått
information i ett ärende, där en person hållit sig undan i nästan ett år från att
bli delgiven i ett tillsynsbeslut med kraftfulla åtgärder. Så det kan uppstå
många olika problem med tillsynsärendena.
Sedan skriver du att, ”när det gäller verksamhetsplan för 2022-2024 och en
tillsynsplan för 2022 och i verksamhetsplanen kan man läsa att
byggnadsnämnden inte lever upp till rätt nivå när det gäller tillsyn enligt
lagstiftningen.”
Det är en helt feltolkning av texten. Det finns en eventuell risk, det är inte ett
påstående. I mallen som finns, ska man beskriva vilka risker man ser. Så vi
påstår inte det pga. hur lagstiftningen är utformad.
Vidare skriver du ”byggnadsnämnden har 6000 timmar till förfogande för
hela sin verksamhet och att under 2021 har 200 av dessa används till tillsyn
och att skulden är 4500 timmar.”
Uträkningen stämmer inte riktigt, bedömningen är att vi har troligtvis 3000
timmar i skuld. Det är svårt att räkna ut för det kan handla om olika typ av
tillsynsärenden både enkla och komplicerade. Vissa ärenden tar lång tid pga.
lagstiftningen inom detta område och vissa delar kan vi inte påverka från vår
sida som att personerna håller sig undan för delgivning, som jag tidigare
nämnde. Sedan finns ju möjligheten att överklaga beslut till fler instanser.
När det gäller budgettilldelningen, så har ju majoriteten tillför mer pengar i
2022 års budget till stadsbyggnadsavdelningen. Vilket jag varit med och
drivit på.
Utifrån den stora intresse som finns bland både bostadsutvecklare och
näringsidkare, har vi beslutat att göra satsningar som gör att kommunen kan
möta den ökade utvecklingstakten. Detta i sin tur gynnar Falköpingsborna
genom att det skapas både nya bostäder men även nya arbetstillfällen.
Så mitt svar på din fråga blir ja i dagsläget.
I de bästa av världar hade det varit bra med en extra tjänst som skulle jobba
enbart med tillsynsfrågor. Men detta behöver ställas i relation med andra
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viktiga satsningar som utvecklingsarbete för att få fram fler bostäder,
tillväxtfrågor för näringslivet och satsningar på skola eller äldreomsorgen.
Dan Hovskär
Ordförande för Byggnadsnämnden ”
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Susanne Berglund (S)
Dan Hovskär (KD)
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Dnr 2021/00142

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att
utreda möjligheten att bilda en säkerhetsenhet med
ordningsvakter i Falköpings kommun

 MK, MB, LE — Powered by TellusTalk: ID 1387324309

Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna; Johanna
Johansson (SD), Christopher Münch (SD), Frank Wurm (SD), Matti Qvist
(SD), Marita Ljus (SD), Sonja Eriksson (SD), Milada Wurm (SD), Gerhard
Karlsson (SD) och Arild Svensgam (SD) reserverar sig till förmån för
Milada Wurms (SD) yrkande om att bifalla motionen.
Sammanfattning
Milada Wurm (SD) har väckt en motion med förslaget att kommunstyrelsen
ska ges i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheter att bilda/bygga en
säkerhetsenhet med anställda ordningsvakter i Falköpings kommun. Statistik
från polisen visar att anmälda brottsbalksbrott legat på ganska stabil nivå de
senaste tre åren, på mellan 2 400 och 2 500 brott per år. Kommunens
genomförda medborgardialog 2021 visar att 75 procent av de svarande är
oroliga för att utsättas för brott. Drygt 75 procent uppger också att de
upplever en försämring sedan tidigare år. Kommunledningsförvaltningen
anser att den upplevda otryggheten som medborgardialogen ger uttryck för
kräver andra åtgärder än ordningsvakter. Här ser
kommunledningsförvaltningen att prioriteringar istället behöver göras på det
strukturerade trygghetsskapande arbetet. Bedömningen är att det inte är
motiverat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheter att
bilda/bygga en säkerhetsenhet med anställda ordningsvakter i Falköpings
kommun.
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 16/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-04
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 18/2021
Kommunfullmäktige §28/2021
Motionen
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Yrkanden
Milada Wurm (SD) och Christopher Münch (SD) yrkar bifall till motionen.
Dan Hovskär (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Yttranden
Adam Johansson (M) och Karola Svensson (C) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive
Milada Wurms (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Milada Wurm (SD)

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

14 (47)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§7

2022-02-28

Dnr 2021/00278

Ändring av policy för verksamhets- och
ekonomistyrning

 MK, MB, LE — Powered by TellusTalk: ID 1387324309

Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av policy för verksamhetsoch ekonomistyrning.
2 Kommunfullmäktige beslutar att ändringen gäller från och med den 15
mars 2022 och ersätter nuvarande policy för verksamhets- och
ekonomistyrning, som antogs av kommunfullmäktige den 26 februari
2018, § 46.
Sammanfattning
Under år 2020 påbörjades arbetet med att ta fram en ny policy för
verksamhets- och ekonomistyrning för att säkerställa en tydlig, effektiv och
ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och struktur
för beslut, samt genom att fastställa grundläggande processer inom budget
och uppföljning. Vidare är syftet med policyn att skapa ett enhetligt
arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll gällande
kommunens verksamheter och ekonomi.
Förslaget har varit ute på remiss hos nämnderna över sommaren år 2021 och
omarbetats utifrån inkomna remissvar.
Policyn för verksamhets- och ekonomistyrning ligger nu i linje med rådande
lag och rekommendationer inom området, och beskriver även den budgetoch uppföljningsprocess som kommunen arbetat fram under de två senaste
åren. Utifrån policyn kommer kommunstyrelsen besluta om riktlinjer som
ger en mer detaljerad bild av budget- och uppföljningsprocessen i
kommunen.
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 4/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-16
Förslag till ny policy för verksamhets- och ekonomistyrning
Tjänsteutlåtande för informationsärende om remissvar för policy och
riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning, 2021-10-22
Nuvarande policy för verksamhets- och ekonomistyrning
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Paragrafen skickas till
Alla nämnder
Kommunledningsgruppen
Anna-Karin Linder, administratör
Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef
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Dnr 2021/00503

Ändring av kommunstyrelsens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av kommunstyrelsens
reglemente.
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2 Ändringen ska gälla från och med den 15 mars 2022 och ersätter
kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2021, § 32.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram förslag till ändringar i
kommunstyrelsens reglemente. De största förändringarna innebär att
kommunstyrelsen ska ansvara för visselblåsarfunktion och att det strategiska
ansvaret för frågor kring biogas, infrastruktur och platåbergen förtydligas
samt att kommunstyrelsen på delegation från kommunfullmäktige får besluta
om exploateringsavtal och fördelning av centralt placerat löneutrymme.
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 28/2022
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-12-29
Förslag till reglemente, 2021-12-29

Paragrafen skickas till
Pia Alhäll, kommundirektör
Sara Cronholm, kommunjurist
Anna Karin Linder, administratör
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Dnr 2021/00551

Ändring av tekniska nämndens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av tekniska nämndens
reglemente i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
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2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2022 och ersätter
kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2020, § 38.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har föreslagit ändringar av tekniska nämndens
reglemente. De huvudsakliga förslagen är att nämndens ansvar har
tydliggjorts vad gäller trafikfrågor, väghållaransvar, biogas och biogödsel.
Det har även tydliggjorts vid vilken tidpunkt en ersättare som huvudregel får
träda in under ett möte.
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 29/2022
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-12-30
Tekniska nämndens beslut, 2021-12-20
Tekniska nämndens förslag, 2021-12-20
Förslag till ändring från tekniska nämnden av reglemente med rödmarkerade
ändringar, 2021-12-30
Kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring, 2021-12-30

Paragrafen skickas till
Tekniska nämnden
Anna Karin Linder, administratör
Sara Cronholm, kommunjurist
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Dnr 2021/00550

Ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente
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Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av kultur- och
fritidsnämndens reglemente i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2022 och ersätter
kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2020.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till ändring av
nämndens reglemente. Förslaget innebär i huvudsak att det förtydligas vad
nämndens ansvar för driften av platåbergen innebär samt att det förtydligas
inträdestidpunkten för ersättare som ska tjänstgöra vid ett sammanträde.
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 30/2022
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-01-05
Kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till reglemente, 2022-01-04
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2021-12-14
Förslag till reglemente, 2021-12-14

Paragrafen skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Anna Karin Linder, administratör
Sara Cronholm, kommunjurist
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Dnr 2022/00015

Budgetramförändring av drifts- och investeringsbudget
för år 2022

 MK, MB, LE — Powered by TellusTalk: ID 1387324309

Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar om budgetramförändring för år 2022, enligt
bifogat underlag.
2 Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera investeringsbudget med
4 500 000 kronor från år 2023 till år 2022 avseende projektering
Stadshuset.
Sammanfattning
I gällande policy för verksamhets- och ekonomistyrning är det endast
kommunfullmäktige som kan besluta om budgetramförändringar inom driftsoch investeringsbudgeten. Under arbetet med flerårsplan för år 2022-2024
framkom att vissa delar inför budget för år 2022 inte skulle bli färdigutredda,
vilket innebar att budgetmedel avsattes på centrala poster för att senare
omfördelas till respektive nämnd. Detta gäller främst internhyreskostnader
och kapitalkostnader. I nämndernas arbete med verksamhetsplaner har även
mindre behov av justeringar av driftsbudgetramar uppmärksammats för att
bättre stämma överens med verkliga förutsättningar under budgetåret 2022.
Efter att socialförvaltningen flyttat ur sina kontor i stadshuset och utifrån den
obligatoriska ventilationskontrollens (OVK) som genomfördes i stadshuset
under hösten år 2021, vilken visade på undermålig ventilation i sammanträdeslokaler, framkom möjligheter för att bygga nya sammanträdeslokaler.
Detta genom att flytta barn- och utbildningsförvaltningens kontor från
entréplan till socialförvaltningens tidigare lokaler. Nya sammanträdeslokaler
kopplat till stadshusets entré och atrium skulle innebära förbättrad
tillgänglighet till kommunens möteslokaler. Finansiering av detta görs
genom ombudgetering av projekteringsmedel av stadshuset från år 2023 till
år 2022. Den internhyresökning som sker kommer att tas med till kommande
budgetprocess för år 2023-2025.
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 32/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-11
Sammanställning budgetramförändring för år 2022 del 1 (Excel fil)
Flerårsplan för år 2022-2024
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Alla nämnder
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Dnr 2021/00552

Startbesked för projektet "Nybyggnad av
korttidsboende" och tilläggsanslag till tekniska
nämndens investeringsbudget

 MK, MB, LE — Powered by TellusTalk: ID 1387324309

Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden startbesked
avseende projektet ”Nybyggnad av korttidsboende”, 35 miljoner kronor.
2 Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden tilläggsanslag med
2 miljoner kronor år 2023 avseende projektet ”Nybyggnad av
korttidsboende”.
Sammanfattning
Socialförvaltningen är i behov av lokaler för att kunna uppfylla kraven på att
erbjuda LSS-insatsen korttidstillsyn och korttidsvistelse, vilka är tvingande.
I flerårsplan för åren 2022-2024 är 33 miljoner kronor avsatt för ett nytt
korttidsboende.
Projektering har utförts utifrån den projektomfattning som beskrivs i
förstudien med tillägg av en klimatanläggning och en solpanelsanläggning
samt flytt av en fjärrvärmeledning. Efter utvärdering av inkomna anbud
bedöms den totala projektkostnaden till 35 miljoner kronor inklusive
inventarier, vilket är 2 miljoner kronor mer än avsatt anslag för projektet i
flerårsplanen för år 2022-2024.
För att hålla planerad tidsplan anser förvaltningen att tekniska nämnden bör
föreslå kommunfullmäktige att besluta om att ge tekniska nämnden
startbesked för projektet samt bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag för
investeringar med 2 miljoner kronor 2023 för projektet.
Fastighetsavdelningen kommer efter färdigställandet av korttidsboendet
debitera socialförvaltningen en internhyra vilken, med dagens
förutsättningar, beräknas uppgå till 1 775 000 kronor per år.
Tekniska nämnden har den 20 december 2021, § 120 beslutat att begära
startbesked samt tilläggsanslag om 2 miljoner kronor från
kommunfullmäktige.
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på
kommunledningsförvaltningen.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 31/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-19
Tekniska nämnden § 120/2021

Paragrafen skickas till
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2021/00395

Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per
den 31 juli 2021

 MK, MB, LE — Powered by TellusTalk: ID 1387324309

Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Skaraborgs
kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2021.
Bakgrund
Skaraborgs kommunalförbund bildades år 2006 av 15 kommuner.
Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemskommunernas intressen
och att främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna.
Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för
medlemmarna. Kommunalförbundet ska arbeta för att stärka Skaraborg som
en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för
utveckling och effektivt resursutnyttjande.
Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 10 september
2021, § 83, att godkänna det upprättade delårsbokslutet. De första sju
månaderna visar ett överskott om 1 618 tkr. Prognosen för helåret 2021 visar
på ett överskott om 1 132 tkr.
Förbundets revisorer har ingen avvikande bedömning är den som direktionen
gör avseende det ekonomiska resultatet för perioden. Balanskravet bedöms
uppfyllas år 2021.
Förvaltningens bedömning
Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Skaraborgs
kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2021.
Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 15/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19
Revisorernas granskning av delårsrapporten, 2021-09-15
PWCs granskning av delårsrapporten
Skaraborgs kommunalförbunds direktion § 83/2021
Delårsrapport per den 31 juli 2021
Paragrafen skickas till
Justerarnas signaturer
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Delårsrapport för kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborg per den 30 juni 2021
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Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per den 30 juni 2021.
Bakgrund
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för
den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret
omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall
hos annan verksamhet, som är jämförbart med hushållsavfall.
Direktionen för AÖS beslutade den 27 september 2021, § 18, att godkänna
delårsrapporten för år 2021. Delårets resultat är positivt med 900 tkr, vilket
är bättre än det budgeterade resultatet om –3 200 tkr för perioden. Prognosen
för helåret pekar mot ett underskott om ca –3 000 tkr.
Revisorerna för AÖS bedömer att delårsrapporten är upprättas i enlighet med
lagens krav och god revisionssed. Två avvikelser noteras. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2021.
Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter
delårsperiodens slut.
Förvaltningens bedömning
Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per
den 30 juni 2021.
Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 16/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19
Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2021-09-28
Granskning av delårsrapporten 2021, PWC
Direktionen, § 18/2021
Delårsrapport per den 30 juni 2021
Paragrafen skickas till
Justerarnas signaturer

Digital justering

Avfall & Återvinning Skaraborg
Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00410

Delårsrapport för kommunalförbundet
Skaraborgsvatten per den 30 juni 2021
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Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport för
kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2021.
Bakgrund
Skaraborgsvatten, tidigare Skaraborgs vattenverksförbund, bildades 1955 av
Skövde, Skara och Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Den nu gällande förbundsordningen som
reglerar verksamheten antogs av medlemskommunerna under år 2018.
Direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten beslutade den
27 augusti 2021, § 18, att fastställa delårsrapporten per den 30 juni 2021 och
att lämna den till revisorerna för bedömning.
Delårets resultat är 5,713 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet är
5,202 miljoner kronor.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.
Förvaltningens bedömning
Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Skaraborgsvattens
delårsrapport per den 30 juni 2021.
Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 17/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19
Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2021-09-27
Granskning av delårsrapporten, PWC
Delårsrapport per den 30 juni 2021
Direktionen, § 18/2021
Paragrafen skickas till
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00414

Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst per den 31 augusti 2021
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Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunalförbundet
Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 augusti 2021.
Bakgrund
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med ändamålet att tillgodose
medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att
bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten.
Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av
Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.
Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 24 september 2021, § 445,
beslutat att godkänna delårsrapporten 2021. Utfallet för delåret är drygt 4
miljoner kronor och prognosen för helåret är 2 miljoner kronor.
Revisorerna utsedda av Västra Götalandsregionen har granskat
Tolkförmedling Västs delårsrapport och bedömer att resultat är förenligt med
de mål som direktionen beslutat om, såväl de finansiella som övergripande
målen för verksamheten.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av underlagen föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna
kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 augusti
2021.
Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 18/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19
Revisorernas bedömning av delårsrapporten samt PWCs granskningsrapport,
2021-10-08
Direktionen, § 445/2021
Delårsrapport 2021
Paragrafen skickas till
Tolkförmedling Väst
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00462

Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan
östra Skaraborg per den 31 augusti 2021
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Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2021.
Bakgrund
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) är ett kommunalförbund med
direktion som har ansvar för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i de fem medlemskommunerna
Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 22 oktober
2021, § 12, att godkänna förslaget till delårsrapport för år 2021
delårsrapporten har skickats till alla medlemskommuner för godkännande.
Resultatet för perioden uppgår till 394 tkr.
Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med lagens krav och god revisionssed i övrigt. Med utgångspunkt
från uppgifterna i delårsrapporten är bedömningen att bakandskravet inte
kommer att uppfyllas för år 2021.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för år
2020.
Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 19/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19
Revisorernas bedömning av delårsrapporten samt PWCs granskningsrapport,
2021-10-27
Direktionen, § 12/2021
Delårsrapport 2021
Paragrafen skickas till
Miljösamverkan östra Skaraborg
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00488

Delårsrapport för Samordningsförbundet Skaraborg
per den 31 augusti 2021
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Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet
Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2021.
Bakgrund
Samordningsförbundet Skaraborg är en samverkansform för
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 14
kommuner i Skaraborg. Samordningsförbundet startade sin verksamhet
januari 2021 och är ett resultat av en sammanslagning av de tre tidigare
förbunden Samordningsförbundet Norra, Västra och Östra
Samordningsförbundet. Målet är en effektiv användning av samhällets
resurser och att med lokala behov avgöra vad som behövs för att fler
personer ska få, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.
Styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg beslutade den 21 september
2021 § 6f att godkänna delårsredovisningen.
Förvaltningens bedömning
Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
Samordningsförbundet Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2021.
Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 20/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19
Protokoll från styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg, 2021-09-21
Delårsredovisning 2021
Delårsrapport och projektsammanställning

Paragrafen skickas till
Samordningsförbundet Skaraborg

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00078

Avslutande av kommunfullmäktiges beredning för
översyn av den politiska organisationen inför
mandatperioden 2023-2026
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Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att förklara kommunfullmäktiges beredning
för översyn av den politiska organisationens uppdrag fullgjort.
2 Kommunfullmäktige beslutar att därmed entlediga samtliga ledamöter
och ersättare från uppdraget i beredningen från och med den 15 mars
2022.
3 Kommunfullmäktige beslutar att avsluta kommunfullmäktiges beredning
för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 20232026 från och med den 15 mars 2022.
Bakgrund
Kommunfullmäktiges beredning för översyn av den politiska organisationen
inför mandatperioden 2023-2026, har till kommunstyrelsen överlämnat
förslag till ny politisk organisation, nya regler för partistöd samt ett nytt
förslag till bestämmelser för ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Detta
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2020, § 48.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020, § 49 att välja
ledamöter och ersättare till beredningen. Uppdraget ska i enlighet med
beslutet löpa ut den 31 juli 2022.
I mötesanteckningarna från beredningen den 27 januari 2022, framgår att
beredningen har utfört sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut den 24 februari 2020, § 48 och att beredningen därmed kan entledigas
och avslutas. Beredningens arbete kommer att sammanfattas i en skriftlig
rapport till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beredning för översyn av den politiska organisationen
inför mandatperioden 2023-2026 består av följande personer,
Ordinarie
1. Pema Malmgren (M)
2. Karola Svensson (C)
3. Jan Erikson (KD)
4. Dag Högrell (L)
5. Elisabeth Klang (V)
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Digital justering
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6. Anders Blom (MP)
7. Fredy Neüman (S)
8. Milada Wurm (SD)
Ersättare
1. Johan Eriksson (M)
2. Hillevi Wallgren (C)
3. Göran Gynnemo (KD)
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4. Lennart Falegård (L)
5. Iowan Hedendahl (V)
6. Camilla Funke (MP)
7. Susanne Berglund (S)
8. Christopher Münch (SD)
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige att besluta om
att förklara beredningens uppdrag för fullgjort, entlediga samtliga ledamöter
och ersättare och därmed avsluta beredningen.
Finansiering
Förslaget innebär en mindre besparing utifrån budget. Eftersom beredningen
avslutas i förtid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 37/2022
Ordförandeförslag, 2022-02-10
Mötesanteckningar beredningen för översynen av den politiska
organisationen, 2022-01-27

Paragrafen skickas till
Beredningen för översyn av den politiska organisationen inför
mandatperioden 2023-2026
Anna-Karin Linder, administratör
Löneenheten

Justerarnas signaturer

Digital justering
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Försäljning av fastigheten Okularet 12 i Falköping
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Fastighetsaktiebolaget
Mössebergs försäljning av fastigheten Okularet 12 i Falköping.
Försäljningen godkänns genomföras som en bolagsaffär vilket innebär att
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg förvärvar aktierna i ett lagerbolag,
säljer fastigheten till detta bolag och sedan avyttrar aktierna i bolaget till
köparen.
2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förvärv av
Fastighetsaktiebolaget Startplattan 193173 AB under namnändring till
Okularet 12 och att fastställa ändamålet med verksamheten till följande
”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Falköpings kommun
förvärva eller uppföra samt förvalta industri-, hantverks-, lager-, kontorsoch affärslokaler”.
3 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bolagsordning för
Fastighetsaktiebolaget Okularet 12.
Jäv
Fredy Neüman (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av
jäv.
Bakgrund
Ordförande samt verkställande direktör i Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
har den 25 januari 2022 inkommit med en skrivelse ställd till
kommunfullmäktige i Falköpings kommun.
Av skrivelsen framgår följande. Fastighetsaktiebolaget Mösseberg är ett
indirekt helägt bolag till Falköpings kommun. Enligt punkten 5 i
bolagsordningen ska bolagets styrelse innan beslut av principiell betydelse
eller större vikt genomförs låta kommunfullmäktige i Falköpings kommun ta
ställning i frågan. Härmed avses bland annat investeringsbeslut eller beslut
om avyttringar av större omfattning och med långsiktig väsentlig inverkan på
bolagets och/eller koncernens ekonomi eller verksamhet.
Fastighetsaktiebolaget Mösseberghar uppfört och håller på att uppföra etapp
2 på logistikanläggningen GreenLog. Fastigheten ansluter till tågspår på
västra stambanan. Den totala utgiften för bolaget har varit 111 miljoner
kronor. Fastigheten inklusive lagerlokal, lastningsytor och spårförbindelse
hyrs av TBN:s Åkeri AB som i sin tur har logistikavtal med företagen som
nyttjar anläggningen.
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Fastighetsaktiebolaget har blivit kontaktat av ett fastighetsbolag, med
inriktning på hållbara logistikfastigheter, som velat förvärva fastigheten och
har lagt ett bud på fastigheten på 135 miljoner kronor. Styrelsen bedömer att
köparen är mycket seriös och kan tillföra mervärde för logistikverksamheten
totalt både i Falköping och på GreenLog-fastigheten.
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Hyresgästen till GreenLog-fastigheten, som har haft en optionsrätt i sitt
hyresavtal, har valt att avstå optionsrätten. Därutöver har det efter att budet
lagts inkommit ytterligare ett bud från ett annat företag som har varit
väsentligen under det aktuella budet.
Styrelsen i Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har beställt en oberoende
värdering för att bedöma budet. Den oberoende värderingen beräknade att
marknadsvärdet på fastigheten är 128,4 miljoner kronor. Det andra budet
som inkom har varit under marknadsvärdet. Budgivaren önskar förvärva
fastigheten genom en bolagsaffär vilket innebär att Fastighetsaktiebolaget
Mösseberg kommer att förvärva ett lagerbolag, sälja fastigheten till detta
bolag och sedan avyttra aktierna i bolaget.
Förvaltningens bedömning
Utifrån bolagsordningen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg ska
kommunfullmäktige ta ställning till frågor av principiell beskaffenhet i
bolaget eller annars av större vikt. De principiella frågorna i detta fall är dels
om bolaget får sälja fastigheten och dels om bolaget får lov att förvärva ett
lagerbolag för att kunna genomföra fastighetsaffären. Kommunfullmäktige
ska i ett sådant fall även fastställa ändamålet med bolaget och utse ledamöter
och lekmannarevisor i det nya dotterbolaget.
Försäljning av fastigheten Okularet 12

Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att GreenLog-fastigheten
(Okularet 12) har haft en stor betydelse för utvecklingen av verksamheten
vid Skaraborg Logistic Center. När Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
förvärvade fastigheten och byggde GreenLog-byggnaden så krävdes ett
kommunalt engagemang för att få till en varmlager för att kunna utveckla
området. Kommunledningsförvaltningen ser nu dock att verksamheten på
fastigheten löper på och ser inte längre ett behov av att kommunen äger
fastigheten. Kommunledningsförvaltningen är positiv till att en privat aktör
kan ta över fastigheten och fortsätta utveckla området. Att kommunen endast
är med som initial ägare är en princip som har gällt på andra fastigheter på
Skaraborgs Logistic Center. Kommunledningsförvaltningen vill dock betona
att det är viktigt att en ny aktör prioriterar järnvägslogistik och är med och
utvecklar området vidare utifrån järnvägens fördelar.
Utifrån ett juridiskt perspektiv så ska försäljning av kommunal mark ske till
marknadspris för att det inte ska vara fråga om stöd till enskilda
näringsidkare enligt 2 kap. 8 § kommunallagen och för att vara förenliga
med statsstödsreglerna. När ett marknadsvärde för en fastighet ska
Justerarnas signaturer
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bestämmas ska i första hand fastigheten erbjudas ut på den öppna marknaden
och i andra hand ska en opartisk värdering göras av fastigheten. Bolaget har
argumenterat för att det inte har varit aktuellt att gå igenom en process med
att lägga ut fastigheten till försäljning offentligt eftersom bolaget inte har
haft någon avsikt att sälja fastigheten. En opartisk värdering av fastigheten
har dock gjorts efter det att budet inkommit. Budet som lagts har överstigit
marknadsvärderingen och bedömningen är därför att fastigheten säljs till
marknadsvärde.
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Förvärv av lagerbolag

För att fastighetsförsäljningen ska kunna genomföras krävs att
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg förvärvar ett lagerbolag. Lagerbolaget ska
sedan säljas till köparen som på så sätt förvärvar fastigheten i bolaget. Detta
innebär att Falköpings kommun blir indirekt ägare till bolaget ”Startplattan
193173 AB” som ska ändra namn till ”Okularet 12” i enlighet med 10 kap. 2
§ kommunallagen. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att
kommunfullmäktige kan godkänna att Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
förvärvar ett lagerbolag och sedan säljer det vidare då det endast ska ske
under en kortare period, upp till ett halvår. Enligt 10 kap. 3 §
kommunallagen ska kommunfullmäktige fastställa ändamålet med bolaget
och att ändamålet anges i bolagsordningen. Kommunledningsförvaltningen
föreslår att det fastställs till följande; ”Bolaget har till föremål för sin
verksamhet att inom Falköpings kommun förvärva eller uppföra samt
förvalta industri-, hantverks-, lager-, kontors- och affärslokaler”. Vidare
krävs enligt 10 kap. 3 § kommunallagen att kommunfullmäktige väljer
ledamöter och lekmannarevisor i bolaget. Det sker i ett separat ärende.
Finansiering
En försäljning av fastigheten kommer att generera en betydande nettointäkt
(efter återbetalning av lån) till bolaget som enligt styrelsen för
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg ger utrymme för att genomföra utveckling
av Falköping genom andra investeringar. Vilka dessa investeringar är och
hur de ekonomiskt ska finansieras är något som
kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunstyrelsen arbetsutskott
får diskutera i dialog med bolaget under kommande ägardialogsmöten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 36/2022
Protokoll extra bolagsstämma Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, 2022-02-07
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-02-07
Bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Okularet 12, 2022-01-27
Skrivelse från Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, 2022-01-25
Yttranden
Adam Johansson (M) yttrar sig.
Justerarnas signaturer
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Paragrafen skickas till
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
Adam Johansson, ombud Falköpings Hyresbostäder AB
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Dnr 2022/00039

Val av styrelse i Fastighetsaktiebolaget Okularet 12
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer att till styrelse för fastighetsaktiebolaget
Okularet 12 utse följande personer;
1 Ulf Eriksson (C), ordförande
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2 Fredy Neüman (S)
3 Caroline Lundberg (M)
Jäv
Fredy Neüman (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av
jäv.
Bakgrund
Med anledning av försäljningen av fastigheten Okularet 12 har ett
fastighetsaktiebolag bildats och kommunfullmäktige har att utse styrelse i
bolaget.
Yrkanden
Adam Johansson (M) yrkar att till styrelse för fastighetsaktiebolaget
Okularet 12 utse följande personer;
1 Ulf Eriksson (C), ordförande
2 Fredy Neüman (S)
3 Caroline Lundberg (M)

Paragrafen skickas till
De valda
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
Anna-Karin Linder, administratör
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Dnr 2022/00040

Val av lekmannarevisor i Fastighetsaktiebolaget
Okularet 12
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Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige väljer att till lekmannarevisor för
fastighetsaktiebolaget Okularet 12 utse Göran Gustafsson (S).
2 Kommunfullmäktige väljer att till lekmannarevisorssuppleant för
fastighetsaktiebolaget Okularet 12 välja Ann-Mari Sahlström (S)
Jäv
Fredy Neüman (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av
jäv.
Bakgrund
Med anledning av försäljningen av fastigheten Okularet 12 har ett
fastighetsaktiebolag bildats och kommunfullmäktige har att utse
lekmannarevisor i bolaget.
Yrkanden
Adam Johansson (M) yrkar att välja Göran Gustafsson (S) till
lekmannarevisor och Ann-Mari Sahlström (S) till revisorssuppleant.

Paragrafen skickas till
De valda
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
Anna-Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunfullmäktige

§ 23

2022-02-28

Dnr 2022/00088

Val av ägarrepresentant till Samordningsförbundet
Skaraborg år 2022

 MK, MB, LE — Powered by TellusTalk: ID 1387324309

Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige väljer Karola Svensson (C) till ägarrepresentant i
Samordningsförbundet Skaraborg från och med den 15 mars 2022 till och
med den 31 december 2022.
2 Kommunfullmäktige väljer Ingvor Bergman (S) till ersättare för
ägarrepresentanten i Samordningsförbundet Skaraborg från och med den
15 mars 2022 till och med den 31 december 2022.
Bakgrund
Samordningsförbundet Skaraborg har begärt att medlemskommuner ska utse
ägarrepresentanter för att kunna representera kommunen i samband med
medlemssamråd som förbundet kallar till.
Yrkanden
Adam Johansson (M) yrkar att välja Karola Svensson (C) till
ägarrepresentant i Samordningsförbundet Skaraborg.
Niclas Hillestrand (S) yrkar att välja Ingvor Bergman (S) till ersättare för
ägarrepresentanten i Samordningsförbundet Skaraborg.

Paragrafen skickas till
Samordningsförbundet Skaraborg
Karola Svensson (C)
Ingvor Bergman (S)
Anna-Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunfullmäktige

§ 24

2022-02-28

Dnr 2022/00092

Nominering av ledamöter och ersättare till styrelsen för
Coompanion kooperativ utveckling Skaraborg

 MK, MB, LE — Powered by TellusTalk: ID 1387324309

Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige nominerar Karola Svensson (C) till ledamot för
styrelsen Coompanion kooperativ utveckling Skaraborg från och med
årsstämman 2022 till och med årsstämman 2024.
2 Kommunfullmäktige nominerar Susanne Berglund (S) till ersättare för
styrelsen Coompanion kooperativ utveckling Skaraborg från och med
årsstämman 2022 till och med årsstämman 2024.
Bakgrund
Valberedningen för Coompanion Kooperativ utveckling Skaraborg har i en
skrivelse efterfrågat nomineringar till styrelsen för åren 2022-2024 och
valberedningen för året 2022-2023.
Yrkanden
Adam Johansson (M) yrkar att nominera Karola Svensson (C) till ledamot
för styrelsen Coompanion kooperativ utveckling Skaraborg.
Niclas Hillestrand (S) yrkar att nominera Susanne Berglund (S) till ersättare
för styrelsen Coompanion kooperativ utveckling Skaraborg.

Paragrafen skickas till
Karola Svensson (C)
Susanne Berglund (S)
Anna-Karin Linder, administratör
Coompanion kooperativ utveckling Skaraborg

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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2022-02-28

Dnr 2022/00085

 MK, MB, LE — Powered by TellusTalk: ID 1387324309

Entledigande av Björn Perneborn (L) från uppdraget
som ersättare i nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborg
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige entledigar Björn Perneborn (L) från uppdraget som
ersättare i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg från och med
den 15 mars 2022.
2 Kommunfullmäktige väljer Martin Johansson (L) till uppdraget som
ersättare i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg från och med
den 15 mars 2022 till och med den 31 december 2022.
Bakgrund
Björn Perneborn (L) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg.
Yrkanden
Annika Carp (L) yrkar att välja Martin Johansson (L) till ersättare i nämnden
för samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Paragrafen skickas till
Björn Perneborn (L)
Martin Johansson (L)
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
Löneenheten
Anna-Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 26

2022-02-28

Dnr 2022/00094

Entledigande av Jonas Larsson (SD) från uppdraget
som ersättare i valnämnden

 MK, MB, LE — Powered by TellusTalk: ID 1387324309

Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige entledigar Jonas Larsson (SD) från uppdraget som
ersättare i valnämnden från och med den 15 mars 2022.
2 Kommunfullmäktige väljer Susanne Carlsson (SD) till uppdraget som
ersättare i valnämnden från och med den 15 mars 2022 till och med den
31 december 2022.
Bakgrund
Jonas Larsson (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
valnämnden.
Yrkanden
Christopher Münch (SD) yrkar att välja Susanne Carlsson (SD) till ersättare i
valnämnden.

Paragrafen skickas till
Jonas Larsson (SD)
Susanne Carlsson (SD)
Valnämnden
Löneenheten
Anna-Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 27

2022-02-28

Dnr 2021/00549

Entledigande av Åke Högberg (C) från uppdraget som
ersättare i socialnämnden

 MK, MB, LE — Powered by TellusTalk: ID 1387324309

Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige entledigar Åke Högberg (C) från uppdraget som
ersättare i socialnämnden från och med den 15 mars 2022.
2 Kommunfullmäktige väljer Maria Vångell Rehn (C) till uppdraget som
ersättare i socialnämnden från och med den 15 mars 2022 till och med
den 31 december 2022.
Bakgrund
Åke Högberg (C) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Yrkanden
Karola Svensson (C) yrkar att välja Maria Vångell Rehn (C) till ersättare i
socialnämnden.

Paragrafen skickas till
Åke Högberg (C)
Maria Vångell Rehn (C)
Socialnämnden
Löneenheten
Anna-Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 28

2022-02-28

Dnr 2021/00545

Entledigande av Josef Samuelsson (KD) från uppdraget
som ersättare i tekniska nämnden

 MK, MB, LE — Powered by TellusTalk: ID 1387324309

Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige entledigar Josef Samuelsson (KD) från uppdraget
som ersättare i tekniska nämnden från och med den 15 mars 2022.
2 Kommunfullmäktige väljer Daniel Sigfridsson (KD) till uppdraget som
ersättare i tekniska nämnden från och med den 15 mars 2022 till och med
den 31 december 2022.
Bakgrund
Josef Samuelsson (KD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare
i tekniska nämnden.
Yrkanden
Maria Bruckshaw (KD) yrkar att välja Daniel Sigfridsson (KD) till ersättare i
tekniska nämnden.

Paragrafen skickas till
Josef Samuelsson (KD)
Daniel Sigfridsson (KD)
Tekniska nämnden
Löneenheten
Anna-Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 29

2022-02-28

Dnr 2021/00379

Återbesättande av uppdraget som ersättare i
Falköpings Hyresbostäder AB efter Kelesh Hussein (S)

 MK, MB, LE — Powered by TellusTalk: ID 1387324309

Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som ersättare i styrelsen för
Falköpings Hyresbostäder AB lämnas vakant.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 104 att entlediga
Kelesh Hussein (S) från uppdraget som ersättare i Falköpings Hyresbostäder
AB. Vidare beslutades uppdraget att lämnas vakant.
Yrkanden
Niclas Hillestrand (S) yrkar att uppdraget som ersättare i styrelsen för
Falköpings Hyresbostäder AB lämnas vakant.

Paragrafen skickas till
Anna-Karin Linder, administratör
Niclas Hillestrand (S)

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 30

2022-02-28

Dnr 2021/00262

 MK, MB, LE — Powered by TellusTalk: ID 1387324309

Återbesättande av uppdraget som ersättare för
lekmannarevisorerna för Falköpings Hyresbostäder AB
efter Gunnar Johanzon (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige väljer Göran Gustafsson (S) till ersättare för
lekmannarevisorerna för granskning av Falköpings Hyresbostäder AB:s
förvaltning och räkenskaper för tiden från 2022 intill slutet av den
ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 153 att lämna
uppdraget som revisorsersättare i Falköpings Hyresbostäder AB vakant.
Yrkanden
Niclas Hillestrand (S) yrkar att välja Göran Gustafsson (S) till uppdraget
som ersättare för lekmannarevisorerna för Falköpings Hyresbostäder AB.

Paragrafen skickas till
Göran Gustafsson (S)
Falköpings Hyresbostäder AB
Anna-Karin Linder, administratör
Löneenheten

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 31

2022-02-28

Dnr 2022/00083

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

 MK, MB, LE — Powered by TellusTalk: ID 1387324309

Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående förteckning över
anmälningsärenden läggs till handlingarna.
Anmälningsärenden
1 Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska
organisationen 2020-2022, 2022-01-27
2 Bilaga 1 till mötesanteckningarna från beredningen för översyn av den
politiska organisationen 2020-2022, 2022-01-27
3 Bilaga 2 till mötesanteckningarna från beredningen för översyn av den
politiska organisationen 2020-2022, 2022-01-27

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 32

2022-02-28

Dnr 2022/00130

Nominering till valberedningen för Coompanion
kooperativ utveckling Skaraborg

 MK, MB, LE — Powered by TellusTalk: ID 1387324309

Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige nominerar Hillevi Wallgren (C) till representant i
valberedningen från och med årsstämman 2022 till och med årsstämman
2023.
Bakgrund
Valberedningen för Coompanion Kooperativ utveckling Skaraborg har i en
skrivelse efterfrågat nomineringar till styrelsen för åren 2022-2024 och
valberedningen för året 2022-2023.
Med kommunfullmäktiges medgivande har detta ärende väckts om
nominering till valberedningen för Coompanion kooperativ utveckling
Skaraborg.
Yrkanden
Karola Svensson (C) yrkar att nominera Hillevi Wallgren (C) till
representant i valberedningen för Coompanion Kooperativ utveckling
Skaraborg.

Paragrafen skickas till
Coompanion Kooperativ utveckling Skaraborg
Hillevi Wallgren (C)
Anna-Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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