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§ 12 Dnr 2022/00020 

Information om utredning gällande flytt av tekniska 
nämndens ansvarsområde till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till  

handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 129, att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation där 

tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Utifrån 

detta har kommunstyrelsen gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda hur den politiska organisationen ska se ut. 

Sara Linge från Conectura, informerar om status i utredningen och redogör 

för synpunkter och förslag.  
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§ 13 Dnr 2022/00090 

Information om aktuellt läge gällande biogas  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Lars Sjösvärd, Unik Resurs AB, informerar om det aktuella läget gällande 

biogasområdet och det arbete som pågår utifrån olika scenarios.  
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§ 14 Dnr 2022/00033 

Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022. 

Bakgrund 

Intern kontroll handlar främst om att säkerställa att verksamheten når de mål 

som kommunfullmäktige beslutat om. Den interna kontrollen ska vara ett 

verktyg som används för att kunna skapa goda rutiner, ökad effektivitet, 

säkerställa att lagar och andra regelverk efterlevs samt att minimera de risker 

som finns i verksamheten. Den ska också skydda medarbetare från oberättigade 

misstankar om oegentligheter. 

Kommunstyrelsen ska bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet 

med fokus på kvalitet för dem verksamheten riktar sig till. De ska även följa 

kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning för god ekonomisk hushållning, 

så att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och bidrar till en hållbar 

utveckling utifrån ett helhetsperspektiv.  

Kommunstyrelsen ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig i 

den egna verksamheten samt att de även har det övergripande 

tillsynsansvaret för andra nämnder och kommunala bolag. 

Internkontrollplanen för 2022 har tagits fram baserad på de riskanalyser som 

har genomförts i respektive verksamhet. Riskanalysarbetet har även tagit 

hänsyn till KPMG:s granskning av implementeringen av barnkonventionen 

som svensk lag. Där framkom det bland annat att kommunstyrelsen bör 

stärka sin strategiska styrning och ledning av barnkonventionens införande i 

syfte att skapa samstämmighet mellan nämnderna.  

Planen innehåller dels kommunövergripande risker och dels risker som är 

specifika för kommunstyrelsens verksamheter. Riskanalyser syftar till att 

föregripa riskerna innan någon negativ händelse inträffar, men den syftar 

även till att kommunen och verksamheterna ska kunna ta medvetna risker för 

att öppna upp för nya möjligheter.  

Förvaltningens bedömning 

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att upprättad 

internkontrollplan för kommunstyrelsen är i linje med Falköpings kommuns 

riktlinje för intern kontroll.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022.  
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Finansiering 

Beslutet i sig föranleder inga kostnader. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-02-08 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022, 2022-02-08  

Riskvärde för kommunstyrelsens interkontrollpunkter 2022, 2022-02-08  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 15 Dnr 2022/00072 

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 
2021 och ombudgetering av investeringsmedel  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsredovisning 

år 2021. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera 

investeringsprojektet Infartsskyltar om 2 000 tkr från år 2021 till år 2022. 

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera mark- 

och exploateringsprojekten om 28 500 tkr från år 2021 till år 2022. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens verksamhet styrs till stor del av Falköpings kommuns 

övergripande mål, vilka är följande. 

1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en 

tillitsbaserad styrning  

Kortfattad samlad bedömning av kommunstyrelsens delmål 

Inom mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping. Riktade 

insatser så som föräldraskapsstöd har försenats eller förhindrats på grund av 

covid-19, och arbetslösheten bland framförallt yngre och utrikesfödda har 

ökat under pandemin. Samtidigt har mer resurser kunnat läggas på interna 

strukturer, så som ett kommunövergripande trygghetsarbete och samarbete 

mellan vuxenutbildning och näringsliv. Den stärkta samverkan skapar 

förutsättningar för att arbetet mot ett socialt hållbart Falköping har en stark 

grund att stå på när arbetet kan bli mer utåtriktat.  

Inom mål 2 – Skapa förutsättning för ett attraktivt Falköping, den antagna 

klimatstrategin ger kommunen förutsättningar för att fortsätta vara attraktiv i 

framtiden genom att samla kommunens verksamheter mot en hållbar framtid. 

Under mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas, det 

syns att den långsiktiga satsningen att göra Falköping till ett logistikcentrum 

lyckas väl med ett idag aktivt område.  

Vägen till en tillitsstyrd organisation under mål 4 tar allt mer form genom 

arbete som konkretiserar begreppen och samlar organisationen. 
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Kommunstyrelsens resultat 

Kommunstyrelsens resultat för år 2021 blev ett överskott om 847 tkr.  

Kommunledningsförvaltningen visar på ett överskott. Det som några 

verksamheter har underskott, balanserats upp av andra verksamheters 

överskott. 

Underskott finns inom Näringsliv och verksamheterna Camping och Stugby  

samt Slalombacken. Under året har ett par vakanser inte tillsats. Detta 

medförde överskott inom personalkostnader. 

Utfallet inom samverkan och samordning beror till största delen överskottet 

från den återbetalning som Miljösamverkan östra Skaraborg. 

Avvikelsen mot budget inom Politik beror på ej budgeterade 

konsultkostnader samt högre arvodeskostnader inom kommunstyrelsen. 

Inom kommunfullmäktige beror överskottet på grund av inställda möten 

under året vilket genererar mindre utbetalda arvoden mot planerad budget. 

Resultat för kommunstyrelsens investeringar blev 4 961 tkr. Ett överskott om 

ca 2 900 tkr mot budget. Avvikelsen beror på ett par projekt som inte har 

blivit genomförda. 

Resultat för Mark- och exploateringsprojekten blev 2 361 tkr. Avvikelsen 

beror på det statliga bidrag som inbetalades från Naturvårdsverket 

Klimatklivet 2019, om 23 500 tkr år 2021.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 2021. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anhålla om 

ombudgeteringar från år 2021 till år 2021 enligt framtaget förslag. 

Ombudgeteringar för kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutas av 

kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-07 

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning år 2021       
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§ 16 Dnr 2021/00386 

Begäran om inlösen gällande fastigheten Gamla Stan 
2:11 Falköping 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – 

Falköping Gamla stan 2:11. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge tilläggsanslag 

till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 3 940 000 kr. 

Bakgrund 

Falköpings kommun fick den 21 september 2021 en begäran från 

fastighetsägarna till fastigheten Gamla stan 2:11 om att lösa in fastigheten.  

Förvaltningens bedömning 

För fastigheten Gamla stan 2:11 gäller två detaljplaner. Dels Stadsplan del av 

Gamla Staden, Kv Vävaren mfl från 1973 som pekar ut den aktuella 

fastigheten i sin helhet som parkmark (se figur 1 nedan) dels Stadsplan del 

av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 från 1974 (se figur 2 nedan) 

som pekar ut del av den aktuella fastigheten som parkmark. 
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Figur 1 - Del av Gamla Staden, Kv Vävaren mfl, Gamla Stan 2:11 markerad i rött

 

Figur 2 - Stadsplan del av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 Gamla Stan 2:11 markerad i 

rött 

Enligt Expropriationslagens och Plan- och bygglagens bestämmelser har 

kommunen rätt och skyldighet att lösa in fastigheter som ligger inom allmän 

platsmark. Fastighetsägaren till Gamla Stan 2:11 har begärt att kommunen 

ska lösa in fastigheten och har rätt till inlösenersättning motsvarande 

marknadsvärdet, som i detta fall har bestämts genom att en värdering av 

auktoriserad värderingsman har genomförts. Utöver marknadsvärdet ska 

fastighetsägaren erhålla ytterligare 25 % av marknadsvärdet. Totalt uppgår 

ersättningen i detta fall till 3 937 500 kronor. 

Med hänsyn till tidigare fattade beslut samt i det ovan anförda föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – Falköping Gamla stan 2:11 

och att medge tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för 

2022 med 3 940 000 kr. 

Finansiering 

Finansiering av inlösen av fastighet skall i först hand ske genom kommunens 

investeringsbudget. I det nu enskilda fallet finns inget budgeterat för inlösen 

av fastigheter. Finansiering får då ske genom utökad budgetram för 

investeringar, i detta fallet kommunstyrelsen. Enligt Expropriationslagen  
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och Plan- och Bygglagen skall fastighetsägaren erhålla ytterligare 

inlösenersättning  med 25 % av marknadsvärdet. Denna del kan komma att 

utgöra en driftskostnad för kommunen vilket kostnadsförs centralt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-04 

Köpeavtal – Falköping Gamla Stan 2:11 

Värdering Gamla Stan 2:11 
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§ 17 Dnr 2022/00034 

Avtal om sponsring med Johanna Hagström 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sponsoravtalet med Johanna 

Hagström för säsongerna 2021/2022 och 2022/23 med ett belopp om 

35 000 kronor per säsong. 

Bakgrund 

Johanna Hagström gör en elitsatsning inom längdskidåkning. Johanna har 

inkommit med en förfrågan om sponsorsamverkan. Johanna har tillsammans 

med näringslivsenheten tagit fram ett förslag till sponsoravtal. I avtalet finns 

former för hur båda parter kan få mervärde av sponsorsamverkan. Avtalet 

omfattar säsongerna 2021/22 och 2022/23 där Falköpings kommun ersätter 

Johanna med ett belopp om 35 000 kronor per säsong.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltingen har genom näringslivsavdelningen upprättat 

ett sponsoravtal med Johanna Hagström. Näringslivsavdelningen anser att 

sponsoravtalet överensstämmer med intentionerna i kommunens policy för 

sponsring och anser att ersättningen är skälig utifrån avtalets innehåll.  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna sponsoravtalet med 

Johanna Hagström för säsongerna 2021/22 och 2022/23.  

Finansiering 

Falköpings kommun utbetalar 35 000 kronor per säsong som ett engångs-

belopp för säsongerna 2021/22 och 2022/2023. Avtalet finansieras med 

medel från kommunstyrelsens budget för år 2022 (anslaget för 

marknadsföring) och år 2023 under förutsättning att näringslivsavdelningen 

tilldelas motsvarande marknadsföringsmedel i budget 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-25 

Förslag till sponsoravtal 
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§ 18 Dnr 2022/00035 

Avtal om sponsring med Floby Volleybollklubb 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sponsoravtalet med Floby 

Volleybollklubb för säsongen 2021/2022 med ett engångsbelopp om 

35 000 kronor. 

Bakgrund 

Floby Volleybollklubb spelar i elitserien. Klubben har inkommit med en 

förfrågan om sponsorsamverkan. Klubben har tillsammans med näringslivs-

avdelningen tagit fram ett förslag till sponsoravtal. Avtalet är utformat utifrån 

hur båda parter kan få mervärde av sponsorsamverkan. Avtalet omfattar 

säsongen 2021/22 där Falköpings kommun ersätter Floby Volleybollklubb 

med ett engångsbelopp om 35 000 kr.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltingen har genom näringslivsavdelningen upprättat 

ett sponsoravtal med Floby Volleybollklubb. Näringslivsavdelningen anser 

att sponsoravtalet överensstämmer med intentionerna i kommunens policy 

för sponsring och anser ersättningen är skälig utifrån avtalets innehåll.  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna sponsoravtalet med 

Floby Volleybollklubb för säsongen 2021/22.  

Finansiering 

Falköpings kommun utbetalar 35 000 kronor som ett engångsbelopp för 

säsongen 2021/22. Avtalet finansieras med medel från kommunstyrelsens 

budget för år 2022 (anslaget för marknadsföring). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-25 

Förslag till avtal om sponsring 
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§ 19 Dnr 2022/00103 

Beslut om strategiska utvecklingsmedel till nämnderna 
för år 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och utbildningsnämndens 

ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt om att 

anordna boende och utbildning för ungdomar med omfattande stödbehov 

om 750 000 kronor för år 2022. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och utbildningsnämndens 

ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Läsglädje om 

300 000 kronor för år 2022. 

3  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska nämndens ansökan om 

strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt framtagande av 

grönstrukturplan om 250 000 kronor för år 2022. 

4  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 

ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Dotorp – 

socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpingsborna att vara aktiva och 

trivas på om 1 000 000 kronor för år 2022. 

5  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 

ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Sommarlov 

2022 om 500 000 kronor för år 2022. 

6  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 

strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt IT-säkerhet om 700 000 

kronor för år 2022. 

7  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 

strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Platsvarumärke – 

Falköping om 600 000 kronor för år 2022. 

8  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 

strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt framtagande av 

skyfallskartering om 600 000 kronor för år 2022. 

9  Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 

om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt Omställning kulturarv 

och folkbibliotek – den digitala transformationen om 700 000 kronor för 

år 2022. 

10 Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 

om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt elljusspåret i Gudhem 

om 1 000 000 kronor för år 2022. 
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11 Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 

om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt Falköpings 

Sportskytteklubb om 80 000 kronor för år 2022. 

12 Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budgetram från centrala poster 

avseende strategiska utvecklingsmedel år 2022, för de av 

kommunstyrelsens beviljade ansökningar för strategiska 

utvecklingsbidrag för år 2022, till respektive nämnds budgetram.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan för 2022-2024 att inrätta en 

central pott med strategiska utvecklingsmedel om 6,0 miljoner kronor för år 

2022 och 6,5 miljoner kronor för år 2023 och år 2024.  

Syftet med medlen är att kunna nyttjas för olika samverkans- alternativt 

utvecklingsprojekt som bidrar till att nå kommunens övergripande mål. 

Medlen förfogas av kommunstyrelsen som beviljar medel efter ansökan från 

nämnderna. 

Totalt har 12 ansökningar om strategiska utvecklingsmedel för år 2022 

inkommit. Ärendet är berett i ordförandegruppen enligt gällande rutin för 

strategiska utvecklingsmedel. Ordförandegruppen har sedan tagit fram 

förslag på vilka ansökningar som ska beviljas och vilka som ska avslås. 

Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 

protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 

kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande om ansökningar om strategiska utvecklingsmedel för år 

2022 

Underlag för budgetramomfördelning kopplat till strategiska 

utvecklingsmedelför år 2022. 
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§ 20 Dnr 2022/00080 

Beslut om cykel som personalförmån för anställda i 
Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det från och med den 1 april 

2022 ska vara möjligt att som personalförmån teckna ett avtal gällande 

förmånscykel.  

2  Kommunstyrelsens arbetsutskott ger HR-avdelningen i uppdrag ta fram 

en rutin gällande hanteringen av förmånscykel.  

Bakgrund 

Falköpings kommun vill vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare 

som fokuserar på ett gott arbetsklimat med en låg och stabil sjukfrånvaro. 

Falköpings kommun ser hälsa och friskvård som en viktig angelägenhet 

eftersom välmående medarbetare ger bättre förutsättningar att kunna möta de 

krav som ställs i arbetslivet. Falköpings kommun eftersträvar långsiktigt 

hållbara transportsystem för miljöns skull. Ett led i detta är att planera så att 

behovet av bilåkande i staden minskar. Falköpings kommun har en 

övergripande ambition att främja cyklingen och göra Falköping till en än 

bättre cykelkommun. För att medverka till en hållbar utveckling både 

avseende klimatarbetet och en insats för det hälsofrämjande arbetet erbjuds 

alla tillsvidareanställda förmånscykel genom bruttolöneavdrag i ett 

samarbete med Racerdepån i Falköping. 

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunstyrelsen beslutar att det skall vara möjligt att teckna ett avtal 

gällande förmånscykel. 

Därtill föreslås att kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag ta fram 

en rutin gällande hanteringen av förmånscykel.  

Finansiering 

Förslag till beslut generar i sig inga kostnader i dagsläget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-09 

  

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör  

Maria Axelsson, HR-chef 

HR-avdelningen            
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§ 21 Dnr 2022/00019 

Tillsättande av tjänsten som tillförordnad kultur- och 
fritidschef 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Torbjörn Lindgren till tillförordnad 

kultur- och fritidschef från och med den 12 mars 2022 tills dess att 

ordinarie befattningshavare är i tjänst.  

Bakgrund 

Kultur- och fritidschef Maria Wallengren avslutar sin tjänst i Falköpings 

kommun den 11 mars 2022. En tillförordnad kultur- och fritidschef behöver 

utses under den tid rekrytering pågår. Torbjörn Lindgren arbetar idag som 

verksamhetschef, bad och fritid inom kultur- och fritidsförvaltningen.  

 

Arbetet med att rekrytera en ny kultur- och fritidschef leds av 

kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med punkten 5.2 i 

kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-14 

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 

Torbjörn Lindgren, verksamhetschef 

Maria Axelsson, HR-chef 

Kansliavdelningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 22 Dnr 2022/00063 

Åtgärder för att möjliggöra för utökad kollektivtrafik 
Ålleberg center 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att prioritera åtgärder som syftar till att 

möjliggöra en förlängning av linje 3 i stadsbusstrafiken. 

Bakgrund 

Handelsområdet Ålleberg center växer och nya etableringar sker 

kontinuerligt. Det nyaste området startade år 2019 då Biltema öppnade sin 

verksamhet. Under hösten 2021 öppnade även Jula och Willys på detta 

område, som är i ett fortsatt expansivt skede med flera etableringar på gång. 

Stadsbusstrafiken i Falköping når inte ut till detta område. Det saknas även 

vissa kopplingar för gående och cyklister mellan områdena, vilket innebär en 

icke trafiksäker miljö för de oskyddade trafikanterna. 

   

Många av Västtrafiks resenärer har hört av sig till kommunen om en önskad 

förlängning av stadstrafiken för att nå det nyaste området med 

kollektivtrafik. Statistik från Västtrafik visar att antalet avstigande har ökat 

vid hållplats Warodells väg, som är ändhållplats idag, sedan fler etableringar 

öppnat söder om väg 47. Idag är situationen som sådan att oskyddade 

trafikanter förflyttar sig till fots från dagens hållplatsläge Warodells väg och 

från Coop tvärs över väg 47, där passager och lämpliga alternativ för att ta 

sig över vägen saknas. Kommunen ansvarar för infrastruktur och 

trafiksäkerhet, Västtrafik är ansvarig för trafikeringen av kollektivtrafiken. 

  

Falköpings kommun har sedan en tid tillbaka fört dialog med Västtrafik om 

en förlängning av linje 3  och att den skulle kunna ha stopp vid befintliga 

hållplatser (där regionbussar idag stannar) mellan cirkulationsplatserna på 

väg 46. Västtrafik har annonserat att de ser att det finns tillräckligt 

reseunderlag för att göra en förlängning av linje 3.  I dagsläget är 

hållplatsläge Warodells väg en ändhållplats, vilket medger att den är ensidig 

det är bara hållplats på ena sidan vägen. I den föreslagna linjeförlängningen 

kommer Warodells väg inte längre vara en ändhållplats utan en hållplats på 

sträckan, och då krävs att hållplatsen blir dubbelriktad så att resenärerna kan 

resa i båda riktningar. Detta är en förutsättning för att linjeförlängningen ska 

ske. Kommunen kommer i detta fall därför behöva möta upp med 

infrastruktur för hållplatsläget, anslutande gång- och cykelbanor samt en 

trafiksäker passage på Hollendergatan i anslutning till Bangatan. 

Västtrafik har två olika fönster under ett år för att ändra trafikering och 

tidtabeller. Detta kräver också ett antal månaders planeringstid innan 

genomförande. Genom dialog med Västtrafik har en överenskommelse gjort 
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att trafikeringen av linjeförlängningen av linje 3 kan starta redan i juni 2022. 

Detta förutsätter att kommunen har infrastruktur för ytterligare hållplatsläge 

Warodells väg, anslutande gång- och cykelbanor samt trafiksäker passage på 

plats under första halvan av 2023. Vad gäller trafiksäkerheten har 

kommunen ett ansvar att lösningen inte dröjer. Det är därför nödvändigt att 

åtgärderna och denna investering bereds och ingår i budgetarbetet hösten 

2022  

Förvaltningens bedömning 

För att möjliggöra en förlängning av linje 3 behöver en ny hållplats byggas 

vid Warodells väg (bakom Ö&B/Jem & Fix). Västtrafik godkänner en 

tidigare trafikförändring fr.o.m. juni 2022 under premisserna att denna 

hållplats kommer att ha byggstart i början av 2023. Detta då det finns en stor 

efterfrågan på en förlängd linjedragning redan idag och med fler etableringar 

så kommer den efterfrågan öka ytterligare. Förvaltningen ställer sig bakom 

ett beslut som innebär att åtgärderna utförs då det dels finns efterfrågan på en 

förlängd linjedragning och dels för att risken för olyckor ökar när individer 

tar sig till fots över ex. väg 47.  Denna investering är en långsiktigt hållbar 

lösning för att koppla samman handelsområdet med kollektivtrafik, samt att 

öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter/kunder/resenärer.  

Finansiering 

Budgetprocessen påbörjas under våren 2022 och de formella besluten tas i 

november 2022. Investeringskostnaden beräknas uppgå till cirka 3,5 miljoner 

kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-09 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:00–15:15, ajournering kl. 15:49–15:05 


Beslutande Adam Johansson (M), Ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande 
Ingvor Bergman (S), på distans 
Jonas Larsson (SD) 
Dan Hovskär (KD) 
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Pia Alhäll, kommundirektör 
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Sara Cronholm, kommunjurist 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Sara Linge, Conectura, § 12 
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Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig, § 16 
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Ida Elf, utvecklingsledare, § 22 


Justerare Ingvor Bergman (S) 
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§ 12 Dnr 2022/00020 


Information om utredning gällande flytt av tekniska 
nämndens ansvarsområde till kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till  


handlingarna.  


Bakgrund 


Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 129, att ge 


kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation där 


tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Utifrån 


detta har kommunstyrelsen gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 


utreda hur den politiska organisationen ska se ut. 


Sara Linge från Conectura, informerar om status i utredningen och redogör 


för synpunkter och förslag.  
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§ 13 Dnr 2022/00090 


Information om aktuellt läge gällande biogas  


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Lars Sjösvärd, Unik Resurs AB, informerar om det aktuella läget gällande 


biogasområdet och det arbete som pågår utifrån olika scenarios.  
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§ 14 Dnr 2022/00033 


Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022. 


Bakgrund 


Intern kontroll handlar främst om att säkerställa att verksamheten når de mål 


som kommunfullmäktige beslutat om. Den interna kontrollen ska vara ett 


verktyg som används för att kunna skapa goda rutiner, ökad effektivitet, 


säkerställa att lagar och andra regelverk efterlevs samt att minimera de risker 


som finns i verksamheten. Den ska också skydda medarbetare från oberättigade 


misstankar om oegentligheter. 


Kommunstyrelsen ska bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet 


med fokus på kvalitet för dem verksamheten riktar sig till. De ska även följa 


kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning för god ekonomisk hushållning, 


så att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och bidrar till en hållbar 


utveckling utifrån ett helhetsperspektiv.  


Kommunstyrelsen ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig i 


den egna verksamheten samt att de även har det övergripande 


tillsynsansvaret för andra nämnder och kommunala bolag. 


Internkontrollplanen för 2022 har tagits fram baserad på de riskanalyser som 


har genomförts i respektive verksamhet. Riskanalysarbetet har även tagit 


hänsyn till KPMG:s granskning av implementeringen av barnkonventionen 


som svensk lag. Där framkom det bland annat att kommunstyrelsen bör 


stärka sin strategiska styrning och ledning av barnkonventionens införande i 


syfte att skapa samstämmighet mellan nämnderna.  


Planen innehåller dels kommunövergripande risker och dels risker som är 


specifika för kommunstyrelsens verksamheter. Riskanalyser syftar till att 


föregripa riskerna innan någon negativ händelse inträffar, men den syftar 


även till att kommunen och verksamheterna ska kunna ta medvetna risker för 


att öppna upp för nya möjligheter.  


Förvaltningens bedömning 


Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att upprättad 


internkontrollplan för kommunstyrelsen är i linje med Falköpings kommuns 


riktlinje för intern kontroll.  


Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna 


kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022.  
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Finansiering 


Beslutet i sig föranleder inga kostnader. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-02-08 


Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022, 2022-02-08  


Riskvärde för kommunstyrelsens interkontrollpunkter 2022, 2022-02-08  


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 


 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


7 (19) 


Sammanträdesdatum 


2022-03-02 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 15 Dnr 2022/00072 


Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 
2021 och ombudgetering av investeringsmedel  


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsredovisning 


år 2021. 


2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera 


investeringsprojektet Infartsskyltar om 2 000 tkr från år 2021 till år 2022. 


3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera mark- 


och exploateringsprojekten om 28 500 tkr från år 2021 till år 2022. 


Bakgrund 


Kommunstyrelsens verksamhet styrs till stor del av Falköpings kommuns 


övergripande mål, vilka är följande. 


1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 


2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 


3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 


4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en 


tillitsbaserad styrning  


Kortfattad samlad bedömning av kommunstyrelsens delmål 


Inom mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping. Riktade 


insatser så som föräldraskapsstöd har försenats eller förhindrats på grund av 


covid-19, och arbetslösheten bland framförallt yngre och utrikesfödda har 


ökat under pandemin. Samtidigt har mer resurser kunnat läggas på interna 


strukturer, så som ett kommunövergripande trygghetsarbete och samarbete 


mellan vuxenutbildning och näringsliv. Den stärkta samverkan skapar 


förutsättningar för att arbetet mot ett socialt hållbart Falköping har en stark 


grund att stå på när arbetet kan bli mer utåtriktat.  


Inom mål 2 – Skapa förutsättning för ett attraktivt Falköping, den antagna 


klimatstrategin ger kommunen förutsättningar för att fortsätta vara attraktiv i 


framtiden genom att samla kommunens verksamheter mot en hållbar framtid. 


Under mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas, det 


syns att den långsiktiga satsningen att göra Falköping till ett logistikcentrum 


lyckas väl med ett idag aktivt område.  


Vägen till en tillitsstyrd organisation under mål 4 tar allt mer form genom 


arbete som konkretiserar begreppen och samlar organisationen. 
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Kommunstyrelsens resultat 


Kommunstyrelsens resultat för år 2021 blev ett överskott om 847 tkr.  


Kommunledningsförvaltningen visar på ett överskott. Det som några 


verksamheter har underskott, balanserats upp av andra verksamheters 


överskott. 


Underskott finns inom Näringsliv och verksamheterna Camping och Stugby  


samt Slalombacken. Under året har ett par vakanser inte tillsats. Detta 


medförde överskott inom personalkostnader. 


Utfallet inom samverkan och samordning beror till största delen överskottet 


från den återbetalning som Miljösamverkan östra Skaraborg. 


Avvikelsen mot budget inom Politik beror på ej budgeterade 


konsultkostnader samt högre arvodeskostnader inom kommunstyrelsen. 


Inom kommunfullmäktige beror överskottet på grund av inställda möten 


under året vilket genererar mindre utbetalda arvoden mot planerad budget. 


Resultat för kommunstyrelsens investeringar blev 4 961 tkr. Ett överskott om 


ca 2 900 tkr mot budget. Avvikelsen beror på ett par projekt som inte har 


blivit genomförda. 


Resultat för Mark- och exploateringsprojekten blev 2 361 tkr. Avvikelsen 


beror på det statliga bidrag som inbetalades från Naturvårdsverket 


Klimatklivet 2019, om 23 500 tkr år 2021.  


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 


kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 2021. 


Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anhålla om 


ombudgeteringar från år 2021 till år 2021 enligt framtaget förslag. 


Ombudgeteringar för kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutas av 


kommunfullmäktige.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-07 


Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning år 2021       
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§ 16 Dnr 2021/00386 


Begäran om inlösen gällande fastigheten Gamla Stan 
2:11 Falköping 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – 


Falköping Gamla stan 2:11. 


2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge tilläggsanslag 


till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 3 940 000 kr. 


Bakgrund 


Falköpings kommun fick den 21 september 2021 en begäran från 


fastighetsägarna till fastigheten Gamla stan 2:11 om att lösa in fastigheten.  


Förvaltningens bedömning 


För fastigheten Gamla stan 2:11 gäller två detaljplaner. Dels Stadsplan del av 


Gamla Staden, Kv Vävaren mfl från 1973 som pekar ut den aktuella 


fastigheten i sin helhet som parkmark (se figur 1 nedan) dels Stadsplan del 


av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 från 1974 (se figur 2 nedan) 


som pekar ut del av den aktuella fastigheten som parkmark. 
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Figur 1 - Del av Gamla Staden, Kv Vävaren mfl, Gamla Stan 2:11 markerad i rött


 


Figur 2 - Stadsplan del av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 Gamla Stan 2:11 markerad i 


rött 


Enligt Expropriationslagens och Plan- och bygglagens bestämmelser har 


kommunen rätt och skyldighet att lösa in fastigheter som ligger inom allmän 


platsmark. Fastighetsägaren till Gamla Stan 2:11 har begärt att kommunen 


ska lösa in fastigheten och har rätt till inlösenersättning motsvarande 


marknadsvärdet, som i detta fall har bestämts genom att en värdering av 


auktoriserad värderingsman har genomförts. Utöver marknadsvärdet ska 


fastighetsägaren erhålla ytterligare 25 % av marknadsvärdet. Totalt uppgår 


ersättningen i detta fall till 3 937 500 kronor. 


Med hänsyn till tidigare fattade beslut samt i det ovan anförda föreslår 


kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 


kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – Falköping Gamla stan 2:11 


och att medge tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för 


2022 med 3 940 000 kr. 


Finansiering 


Finansiering av inlösen av fastighet skall i först hand ske genom kommunens 


investeringsbudget. I det nu enskilda fallet finns inget budgeterat för inlösen 


av fastigheter. Finansiering får då ske genom utökad budgetram för 


investeringar, i detta fallet kommunstyrelsen. Enligt Expropriationslagen  
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och Plan- och Bygglagen skall fastighetsägaren erhålla ytterligare 


inlösenersättning  med 25 % av marknadsvärdet. Denna del kan komma att 


utgöra en driftskostnad för kommunen vilket kostnadsförs centralt. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-04 


Köpeavtal – Falköping Gamla Stan 2:11 


Värdering Gamla Stan 2:11 
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§ 17 Dnr 2022/00034 


Avtal om sponsring med Johanna Hagström 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sponsoravtalet med Johanna 


Hagström för säsongerna 2021/2022 och 2022/23 med ett belopp om 


35 000 kronor per säsong. 


Bakgrund 


Johanna Hagström gör en elitsatsning inom längdskidåkning. Johanna har 


inkommit med en förfrågan om sponsorsamverkan. Johanna har tillsammans 


med näringslivsenheten tagit fram ett förslag till sponsoravtal. I avtalet finns 


former för hur båda parter kan få mervärde av sponsorsamverkan. Avtalet 


omfattar säsongerna 2021/22 och 2022/23 där Falköpings kommun ersätter 


Johanna med ett belopp om 35 000 kronor per säsong.  


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltingen har genom näringslivsavdelningen upprättat 


ett sponsoravtal med Johanna Hagström. Näringslivsavdelningen anser att 


sponsoravtalet överensstämmer med intentionerna i kommunens policy för 


sponsring och anser att ersättningen är skälig utifrån avtalets innehåll.  


Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna sponsoravtalet med 


Johanna Hagström för säsongerna 2021/22 och 2022/23.  


Finansiering 


Falköpings kommun utbetalar 35 000 kronor per säsong som ett engångs-


belopp för säsongerna 2021/22 och 2022/2023. Avtalet finansieras med 


medel från kommunstyrelsens budget för år 2022 (anslaget för 


marknadsföring) och år 2023 under förutsättning att näringslivsavdelningen 


tilldelas motsvarande marknadsföringsmedel i budget 2023. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-25 


Förslag till sponsoravtal 
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§ 18 Dnr 2022/00035 


Avtal om sponsring med Floby Volleybollklubb 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sponsoravtalet med Floby 


Volleybollklubb för säsongen 2021/2022 med ett engångsbelopp om 


35 000 kronor. 


Bakgrund 


Floby Volleybollklubb spelar i elitserien. Klubben har inkommit med en 


förfrågan om sponsorsamverkan. Klubben har tillsammans med näringslivs-


avdelningen tagit fram ett förslag till sponsoravtal. Avtalet är utformat utifrån 


hur båda parter kan få mervärde av sponsorsamverkan. Avtalet omfattar 


säsongen 2021/22 där Falköpings kommun ersätter Floby Volleybollklubb 


med ett engångsbelopp om 35 000 kr.  


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltingen har genom näringslivsavdelningen upprättat 


ett sponsoravtal med Floby Volleybollklubb. Näringslivsavdelningen anser 


att sponsoravtalet överensstämmer med intentionerna i kommunens policy 


för sponsring och anser ersättningen är skälig utifrån avtalets innehåll.  


Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna sponsoravtalet med 


Floby Volleybollklubb för säsongen 2021/22.  


Finansiering 


Falköpings kommun utbetalar 35 000 kronor som ett engångsbelopp för 


säsongen 2021/22. Avtalet finansieras med medel från kommunstyrelsens 


budget för år 2022 (anslaget för marknadsföring). 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-25 


Förslag till avtal om sponsring 
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§ 19 Dnr 2022/00103 


Beslut om strategiska utvecklingsmedel till nämnderna 
för år 2022 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och utbildningsnämndens 


ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt om att 


anordna boende och utbildning för ungdomar med omfattande stödbehov 


om 750 000 kronor för år 2022. 


2  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och utbildningsnämndens 


ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Läsglädje om 


300 000 kronor för år 2022. 


3  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska nämndens ansökan om 


strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt framtagande av 


grönstrukturplan om 250 000 kronor för år 2022. 


4  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 


ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Dotorp – 


socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpingsborna att vara aktiva och 


trivas på om 1 000 000 kronor för år 2022. 


5  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 


ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Sommarlov 


2022 om 500 000 kronor för år 2022. 


6  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 


strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt IT-säkerhet om 700 000 


kronor för år 2022. 


7  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 


strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Platsvarumärke – 


Falköping om 600 000 kronor för år 2022. 


8  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 


strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt framtagande av 


skyfallskartering om 600 000 kronor för år 2022. 


9  Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 


om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt Omställning kulturarv 


och folkbibliotek – den digitala transformationen om 700 000 kronor för 


år 2022. 


10 Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 


om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt elljusspåret i Gudhem 


om 1 000 000 kronor för år 2022. 
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11 Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 


om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt Falköpings 


Sportskytteklubb om 80 000 kronor för år 2022. 


12 Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budgetram från centrala poster 


avseende strategiska utvecklingsmedel år 2022, för de av 


kommunstyrelsens beviljade ansökningar för strategiska 


utvecklingsbidrag för år 2022, till respektive nämnds budgetram.  


Sammanfattning 


Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan för 2022-2024 att inrätta en 


central pott med strategiska utvecklingsmedel om 6,0 miljoner kronor för år 


2022 och 6,5 miljoner kronor för år 2023 och år 2024.  


Syftet med medlen är att kunna nyttjas för olika samverkans- alternativt 


utvecklingsprojekt som bidrar till att nå kommunens övergripande mål. 


Medlen förfogas av kommunstyrelsen som beviljar medel efter ansökan från 


nämnderna. 


Totalt har 12 ansökningar om strategiska utvecklingsmedel för år 2022 


inkommit. Ärendet är berett i ordförandegruppen enligt gällande rutin för 


strategiska utvecklingsmedel. Ordförandegruppen har sedan tagit fram 


förslag på vilka ansökningar som ska beviljas och vilka som ska avslås. 


Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 


protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 


kommunledningsförvaltningen. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande om ansökningar om strategiska utvecklingsmedel för år 


2022 


Underlag för budgetramomfördelning kopplat till strategiska 


utvecklingsmedelför år 2022. 
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§ 20 Dnr 2022/00080 


Beslut om cykel som personalförmån för anställda i 
Falköpings kommun 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det från och med den 1 april 


2022 ska vara möjligt att som personalförmån teckna ett avtal gällande 


förmånscykel.  


2  Kommunstyrelsens arbetsutskott ger HR-avdelningen i uppdrag ta fram 


en rutin gällande hanteringen av förmånscykel.  


Bakgrund 


Falköpings kommun vill vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare 


som fokuserar på ett gott arbetsklimat med en låg och stabil sjukfrånvaro. 


Falköpings kommun ser hälsa och friskvård som en viktig angelägenhet 


eftersom välmående medarbetare ger bättre förutsättningar att kunna möta de 


krav som ställs i arbetslivet. Falköpings kommun eftersträvar långsiktigt 


hållbara transportsystem för miljöns skull. Ett led i detta är att planera så att 


behovet av bilåkande i staden minskar. Falköpings kommun har en 


övergripande ambition att främja cyklingen och göra Falköping till en än 


bättre cykelkommun. För att medverka till en hållbar utveckling både 


avseende klimatarbetet och en insats för det hälsofrämjande arbetet erbjuds 


alla tillsvidareanställda förmånscykel genom bruttolöneavdrag i ett 


samarbete med Racerdepån i Falköping. 


Förvaltningens bedömning 


Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen 


att kommunstyrelsen beslutar att det skall vara möjligt att teckna ett avtal 


gällande förmånscykel. 


Därtill föreslås att kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag ta fram 


en rutin gällande hanteringen av förmånscykel.  


Finansiering 


Förslag till beslut generar i sig inga kostnader i dagsläget. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-09 


  


Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör  


Maria Axelsson, HR-chef 


HR-avdelningen            
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§ 21 Dnr 2022/00019 


Tillsättande av tjänsten som tillförordnad kultur- och 
fritidschef 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1 Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Torbjörn Lindgren till tillförordnad 


kultur- och fritidschef från och med den 12 mars 2022 tills dess att 


ordinarie befattningshavare är i tjänst.  


Bakgrund 


Kultur- och fritidschef Maria Wallengren avslutar sin tjänst i Falköpings 


kommun den 11 mars 2022. En tillförordnad kultur- och fritidschef behöver 


utses under den tid rekrytering pågår. Torbjörn Lindgren arbetar idag som 


verksamhetschef, bad och fritid inom kultur- och fritidsförvaltningen.  


 


Arbetet med att rekrytera en ny kultur- och fritidschef leds av 


kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med punkten 5.2 i 


kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-14 


  


 


Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 


Torbjörn Lindgren, verksamhetschef 


Maria Axelsson, HR-chef 


Kansliavdelningen 


Kultur- och fritidsförvaltningen 


            







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


18 (19) 


Sammanträdesdatum 


2022-03-02 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 22 Dnr 2022/00063 


Åtgärder för att möjliggöra för utökad kollektivtrafik 
Ålleberg center 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att prioritera åtgärder som syftar till att 


möjliggöra en förlängning av linje 3 i stadsbusstrafiken. 


Bakgrund 


Handelsområdet Ålleberg center växer och nya etableringar sker 


kontinuerligt. Det nyaste området startade år 2019 då Biltema öppnade sin 


verksamhet. Under hösten 2021 öppnade även Jula och Willys på detta 


område, som är i ett fortsatt expansivt skede med flera etableringar på gång. 


Stadsbusstrafiken i Falköping når inte ut till detta område. Det saknas även 


vissa kopplingar för gående och cyklister mellan områdena, vilket innebär en 


icke trafiksäker miljö för de oskyddade trafikanterna. 


   


Många av Västtrafiks resenärer har hört av sig till kommunen om en önskad 


förlängning av stadstrafiken för att nå det nyaste området med 


kollektivtrafik. Statistik från Västtrafik visar att antalet avstigande har ökat 


vid hållplats Warodells väg, som är ändhållplats idag, sedan fler etableringar 


öppnat söder om väg 47. Idag är situationen som sådan att oskyddade 


trafikanter förflyttar sig till fots från dagens hållplatsläge Warodells väg och 


från Coop tvärs över väg 47, där passager och lämpliga alternativ för att ta 


sig över vägen saknas. Kommunen ansvarar för infrastruktur och 


trafiksäkerhet, Västtrafik är ansvarig för trafikeringen av kollektivtrafiken. 


  


Falköpings kommun har sedan en tid tillbaka fört dialog med Västtrafik om 


en förlängning av linje 3  och att den skulle kunna ha stopp vid befintliga 


hållplatser (där regionbussar idag stannar) mellan cirkulationsplatserna på 


väg 46. Västtrafik har annonserat att de ser att det finns tillräckligt 


reseunderlag för att göra en förlängning av linje 3.  I dagsläget är 


hållplatsläge Warodells väg en ändhållplats, vilket medger att den är ensidig 


det är bara hållplats på ena sidan vägen. I den föreslagna linjeförlängningen 


kommer Warodells väg inte längre vara en ändhållplats utan en hållplats på 


sträckan, och då krävs att hållplatsen blir dubbelriktad så att resenärerna kan 


resa i båda riktningar. Detta är en förutsättning för att linjeförlängningen ska 


ske. Kommunen kommer i detta fall därför behöva möta upp med 


infrastruktur för hållplatsläget, anslutande gång- och cykelbanor samt en 


trafiksäker passage på Hollendergatan i anslutning till Bangatan. 


Västtrafik har två olika fönster under ett år för att ändra trafikering och 


tidtabeller. Detta kräver också ett antal månaders planeringstid innan 


genomförande. Genom dialog med Västtrafik har en överenskommelse gjort 
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att trafikeringen av linjeförlängningen av linje 3 kan starta redan i juni 2022. 


Detta förutsätter att kommunen har infrastruktur för ytterligare hållplatsläge 


Warodells väg, anslutande gång- och cykelbanor samt trafiksäker passage på 


plats under första halvan av 2023. Vad gäller trafiksäkerheten har 


kommunen ett ansvar att lösningen inte dröjer. Det är därför nödvändigt att 


åtgärderna och denna investering bereds och ingår i budgetarbetet hösten 


2022  


Förvaltningens bedömning 


För att möjliggöra en förlängning av linje 3 behöver en ny hållplats byggas 


vid Warodells väg (bakom Ö&B/Jem & Fix). Västtrafik godkänner en 


tidigare trafikförändring fr.o.m. juni 2022 under premisserna att denna 


hållplats kommer att ha byggstart i början av 2023. Detta då det finns en stor 


efterfrågan på en förlängd linjedragning redan idag och med fler etableringar 


så kommer den efterfrågan öka ytterligare. Förvaltningen ställer sig bakom 


ett beslut som innebär att åtgärderna utförs då det dels finns efterfrågan på en 


förlängd linjedragning och dels för att risken för olyckor ökar när individer 


tar sig till fots över ex. väg 47.  Denna investering är en långsiktigt hållbar 


lösning för att koppla samman handelsområdet med kollektivtrafik, samt att 


öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter/kunder/resenärer.  


Finansiering 


Budgetprocessen påbörjas under våren 2022 och de formella besluten tas i 


november 2022. Investeringskostnaden beräknas uppgå till cirka 3,5 miljoner 


kronor.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-09 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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