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Kommunstyrelsen

Plats och tid

Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:00–16:20 , ajournering kl. 14:18–14:41,
15:41–15:55

Beslutande

Adam Johansson (M), ordförande
Karola Svensson (C), 1:e vice
ordförande
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande
Fredy Neüman (S), jäv § 36
Roger Lundberg (S), tjänstg. ers. § 36
Dan Hovskär (KD)
Jonas Larsson (SD)

Johanna Svensson (S)
Pema Malmgren (M)
Annika Carp (L)
Arild Svensgam (SD), tjänstg. ers.
Niclas Hillestrand (S)
Erik Kyrkander (V)
Vanja Wallemyr (C)

Ersättare

Göran Gynnemo (KD)
Roger Lundberg (S), tjänstg. ers. § 36
Heléne Svensson (S)

Sture Olsson (M)
Eva Dahlgren (C)
Corry Thuresson (S)

Övriga närvarande

Pia Alhäll, kommundirektör
Sara Cronholm, kommunjurist
Sebastian Helin, kommunsekreterare
Marcus Boström, fastighetschef, § 24
Richard Lööv, projektledare, § 24
Krister Lundberg, projektledare, § 24
Stefan Danielsson, projektledare, § 24
Cecilia Nordh, projektledare, § 24
Erna Pezic, stadsbyggnadschef, § 26
Magnus Fleischer, ekonomichef, § 31, 36
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef, § 32
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation, § 33
Dag Fredriksson, kommunekolog, § 34
Karina Bronell, skolchef, § 25
Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef kompetens- och arbetslivsförvaltningen, § 25

Justerare

Ingvor Bergman (S)

Underskrifter

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer

Sekreterare

Sebastian Helin

Ordförande

Adam Johansson

Justerare

Ingvor Bergman

Paragrafer

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-02-17

Justeringsdatum

2022-02-21

Anslaget är uppsatt

2022-02-21–2022-03-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

Digitalt genom anslag
Sebastian Helin
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och kompetens- och arbetslivsnämnden ................................................... 4
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Uppdrag om framtagande av riktlinjer för förvärv och försäljning av
kommunens mark och riktlinjer för exploateringsredovisning ............... 5
Dnr 2021/00142
Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att utreda
möjligheten att bilda en säkerhetsenhet med ordningsvakter i
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transportinfrastrukturen 2022-2033 .......................................................... 15
Dnr 2021/00547
Besvarande av remiss från Havs- och vattenmyndigheten gällande
vägledningar för förklarande av kraftigt modifierade
ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt ................................ 17
Dnr 2021/00548
Medborgarlöfte i Falköping år 2022 .......................................................... 20
Dnr 2022/00038
Försäljning av fastigheten Okularet 12 i Falköping ................................ 21
Dnr 2022/00078
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Dnr 2021/00030

Information och statusrapport om pågående
byggnadsprojekt år 2021
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Projektledarna Stefan Danielsson, Richard Lööv och Krister Lundberg på
samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om följande pågående
byggnadsprojekt.
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Platåskolan



Mössebergskolan



Stadshuset



Frökindsgården



Stenstorps vårdcentral



Korttidsboende (ersättning Näregården och Prästgårdsgatan)



Odensbergs skola



Odensbergs förskola och kök
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Dnr 2022/00077

Redovisning av uppdrag om utökad samverkan kring
utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan
barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och
arbetslivsnämnden
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
I flerårsplan 2021-2023 fick barn- och utbildningsnämnden och kompetensoch arbetslivsnämnden ett särskilt uppdrag om utökad samverkan under år
2021 gällande utbildningar, personal och utbildningslokaler.
Processen inleddes med en kartläggning över områden där samverkan redan
sker, samt möjliga områden att inleda samverkan kring. Ett flertal möten
med ledningsfunktioner på Ållebergsgymnasiet, vuxenutbildningen samt
förvaltningsledningarna har genomförts.
Samverkan sker sedan tidigare kring lokaler och utbildningar, där Lärcenter
dels har lokaliserat utbildning i lokaler på Ållebergsgymnasiet samt köper
yrkesutbildning genom avtal. Detta samarbete fortsätter och ambitionen är
att fortsätta utöka och fördjupa samverkan kring yrkesutbildning.
Ett område som utkristalliserats som särskilt viktigt i arbetet, gäller
ungdomar som riskerar att avsluta gymnasiet i förtid, samt ungdomar 16-20
år som redan befinner sig inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och
därmed inte är inskriva i studier eller arbetar. Detta område är nära kopplat
till arbetet med arbetsmarknadsstrategin och arbetet med social hållbarhet
och ett hållbart inträde på arbetsmarknaden för unga.
Inom KAA kommer förvaltningarna ytterligare fördjupa sin samverkan och
utveckla insatserna för målgruppen. Detta område kommer att vara
prioriterat för samverkan 2022 och 2023.
Bilagor
Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen och kompetensoch arbetslivsförvaltningen, 2022-02-08
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Uppdrag om framtagande av riktlinjer för förvärv och
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att under år 2022
påbörja arbete med framtagande av riktlinjer för förvärv och försäljning
av kommunens mark och riktlinjer för exploateringsredovisning.
2 Beslut om riktlinjerna tas under våren 2023.
Bakgrund
I syftet att utveckla och effektivisera arbetssätt och skapa en tydlighet
gällande ansvar och roller, gav kommunstyrelsen den 10 juni 2020, § 115 i
uppdrag till kommundirektören att genomföra en översyn av mark- och
exploateringsprocessen.
Under våren 2020 genomfördes intervjuer med ett urval av funktioner
involverade i kommunens exploateringsverksamhet.
I det fortsatta arbete involverades konsultföretag PwC, som i sin tur
genomförde en workshop i syftet att tillsammans med kommunens
representanter från berörda enheter och förvaltningar ta fram en processkarta
avseende den framtida exploateringsprocessen samt ge förslag till
förbättringar. I den slutliga rapporten identifierade PwC förutsättningar,
styrkor och svagheter inom nuvarande organisationsstruktur. Rapportens
tyngdpunkt log på förslag till en effektivare exploateringsprocess med
förtydligande av beslutspunkter, kritiska aktiviteter, roller och ansvar samt
dialog.
På sitt sammanträde den 17 mars 2021, § 45 beslutade kommunstyrelsen om
att uppdraget att genomföra en översyn av mark- och exploateringsprocessen
var slutfört. Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att, i
enlighet med rekommendationerna i PWC:s rapport, fortsätta arbetet med
effektivisering av mark- och exploateringsprocessen. Detta skulle ske genom
utveckling av delprocesser och framtagning av styrdokument med
utgångspunkt i rapportens förslag på processens grundstruktur.
Under året 2021 arbetade förvaltningen med identifiering av
exploateringsprocessen och dess kritiska punkter, framtagning och
uppdatering av rutiner, förtydligande av olika roller och ansvar med mera.
Fokus i detta arbete låg på områden struktur, process och kultur.
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Under arbetet med exploateringsprocessen blev det tydligt att vid
budgetplanering saknas en långsiktig investeringsplan med gemensamma
prioriteringar. För att styra investeringar dit de gör mest nytta och bidra till
att uppfylla Falköpings kommuns övergripande mål, krävs en analysmodell
som säkerställer att likartade bedömningar görs för olika satsningar och
projekt. Analysen borde vara en viktig del i varje beslutssteg och utgå från
fyra fokusområden:
-

Vision/mål/strategier

-

Nytta/effekt

-

Genomförbarhet

-

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens bedömning
För att åstadkomma en smidig och effektiv mark- och exploateringsprocess
som håller hög kvalitet och följer god redovisningssed, krävs följande
åtgärder:


Samordna planeringsprocess och investeringsmodell



Tillämpa analysmetoden vid prioritering av olika satsningar och
projekt



Ta fram följande styrdokument:
o Riktlinjer för förvärv och försäljning av kommunens mark
o Riktlinjer för exploateringsredovisning

Finansiering
Inom kommunstyrelsens budgetram för år 2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 2/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-12

Paragrafen skickas till
Pia Alhäll, kommundirektör
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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
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Jonas Larsson (SD) och Arild Svensgam (SD) reserverar sig till förmån för
Jonas Larssons (SD) yrkande 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-04
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 18/2021
Kommunfullmäktige §28/2021
Motionen
Yrkanden
Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
respektive Jonas Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2021/00503

Ändring av kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/2022
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-12-29
Förslag till reglemente, 2021-12-29

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer
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Dnr 2021/00551

Ändring av tekniska nämndens reglemente
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 5/2022
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
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021/00550

Ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av kulturoch fritidsnämndens 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.
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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2022
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
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Kommunfullmäktige
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Startbesked för projektet "Nybyggnad av
korttidsboende" och tilläggsanslag till tekniska
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge tekniska
nämnden startbesked avseende projektet ”Nybyggnad av korttidsboende”,
35 miljoner kronor.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-19
Tekniska nämnden § 120/2021
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2022/00015

Budgetramförändring av drifts- och investeringsbudget
för år 2022
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om
budgetramförändring för år 2022, enligt bifogat underlag.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-11
Sammanställning budgetramförändring för år 2022 del 1 (Excel fil)
Flerårsplan för år 2022-2024
Paragrafen skickas till Kommunfullmäktige
Justerarnas signaturer
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Dnr 2021/00529

Besvarande av remiss från Trafikverket om förslag till
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen gällande Trafikverkets
förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 genom
det bifogade remissyttrandet.
Bakgrund
På uppdrag av regeringen remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan
för transportinfrastrukturen 2022-2033. Genom Västra Götalandsregion,
Västra stambanegruppen och Jönköpingsbanegruppen lämnas gemensamma
remissyttranden på förslag till nationell plan. Dessa yttranden ställer sig
Falköpings kommun bakom. Falköpings kommun väljer att även lämna ett
enskilt yttrande för att belysa vikten av att en utbyggnation av Västra
stambanan sker inom planen för 2022-2033. I yttrandet framhålls också
vikten av satsningar på Jönköpingsbanan för att bemöta utvecklingen av
både person- och godstrafik.
Förvaltningens bedömning
I Falköpings kommuns remissyttrande belyses vikten av utbyggnationen av
två spår mellan Göteborg och Alingsås på Västra stambanan. En investering
som inte finns med i förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022-2033. Detta bedöms komma att påverka den klimatmässigt nödvändiga
utvecklingen av att flytta gods från väg till järnväg och därmed utvecklingen
av Skaraborg Logistic Center som hållbar logistiklösning för näringslivet i
regionen.
Jönköpingsbanan och Västra stambanan förenas i Falköping. För att utveckla
tågtrafiken och klara av dagens efterfrågan samt behovet av ökade personoch godstrafik behöver Jönköpingsbanan på sikt gå från enkelspårig till
dubbelspår. Fler, längre och tyngre godståg från och till Skaraborg Logistic
Center förstärker detta behovet ytterligare.
Kommunen ser det som en viktig förutsättning för näringslivets tillväxt och
utveckling i regionen, att dessa satsningar görs, för att utvecklingen mot
hållbara och klimatneutrala logistik- och transportlösningar ska fortgå.
Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2022
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-12
Remissyttrande nationell infrastrukturplan Falköpings kommun, 2022-01-14
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 20222033, 2021-11-30
Missiv till Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033, 2021-11-30

Paragrafen skickas till
Ida Elf, Infrastrukturstrateg
Magnus Sundén, Näringslivschef
Thomas Boström, Skaraborgs kommunalförbund
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Dnr 2021/00547

Besvarande av remiss från Havs- och
vattenmyndigheten gällande vägledningar för
förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster
och bedömning av annat sätt
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på remisserna enligt
stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande med bilaga.
Bakgrund
Havs och Vattenmyndigheten, HaV, har skickat en remiss i två delar till
bland annat Sveriges kommuner. Remissen Vägledning till förklarande av
kraftigt modifierade ytvattenförekomster (KMV)” och Vägledning för
bedömning av annat sätt är ett inledande steg i vattenförvaltningens
vägledningar för kartläggning och analys. Detta förslag på vägledningar
beskriver, med syfte att uppnå en enhetlig och systematisk arbetsgång, en
lämplig tillämpning vid förklarande av KMV utifrån 4 kap. VFF
(Vattenförvaltningsförordningen) och relevanta bestämmelser i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20).
Havs- och Vattenmyndigheten vill ha in synpunkter på vägledningarna från
en lång rad myndigheter, kommuner, föreningar med fiske och
vattenkraftsintresse samt energiföretag. Detaljerade synpunkter lämnas via
en svarsmall i Excel-format. Synpunkter ska ha kommit in till
vattenmyndigheterna senast den 28 februari 2022.
Generellt ska alla vattenförekomster uppnå god ekologisk status, GES. Vid
bedömning av om en vattenförekomst kan klassas som KMV och således
endast ha krav på GEP, god ekologisk potential, finns några faktorer som
måste beaktas. Nyttan med att vatten lagras ska bedömas utifrån hur det
specifika vattenkraftverket bidrar till den samhällsekonomiska nyttan. Nyttan
ska inte bedömas genom att det görs en individuell bedömning med
beaktande av påverkan på den enskilda verksamhetens företagsekonomiska
intressen. Andra faktorer som är viktiga i bedömningen är dels att de
hydromorfologiska (fysiska) förändringar som behövs för att
vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status kan antas på ett betydande
sätt negativt påverka
a) miljön i stort
b) sjöfart eller hamnanläggning
c) rekreationsintressen
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d) kraftproduktion, dricksvattenförsörjning, bevattning eller annan
verksamhet som vatten lagras för
e) verksamhet eller åtgärd för skydd mot översvämning, markavvattning
eller annan vattenreglering
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f) annan verksamhet av väsentlig betydelse från allmän synpunkt
Dessutom krävs att det av tekniska skäl eller på grund av höga kostnader inte
är rimligt att på något annat sätt (remiss del två) som är ett väsentligt bättre
alternativ för miljön åstadkomma den nytta som följer av att
vattenförekomsten är konstgjord eller kraftigt modifierad. Förordning
(2018:2103).
Förvaltningens bedömning
Falköpings kommun begärde 2021-11-29 en överprövning av regeringen på
Vattenmyndigheten för Västerhavets förslag till åtgärdsprogram för
Västerhavet då kommunen anser att det strider bland annat mot
vattenförvaltningsförordningen och EU-lagstiftning. En invändning
kommunen hade var att det var ofullständigt utrett från Vattenmyndigheten
för Västerhavet om möjligheten till undantag från vattendirektivets krav på
god ekologisk status för alla vatten. Det rör möjligheten att
vattenförekomster skulle kunna klassas som kraftigt modifierade
vattenförekomster, KMV. I Falköpings kommun finns i nuläget inga sådana,
dock finns ett antal vattenförekomster med förlängd tidsfrist att uppnå GES,
god ekologisk status. Exempel på förlängda tidsfrister, på grund av
morfologiska förändringar, är år 2033 för sjön Lönern och år 2039 för Lidan:
Långås till Trävattna.
Det har nu beslutats att regeringen kommer att överpröva alla
vattendistriktens förslag till åtgärdsprogram som skulle gälla 2021-2027,
vilket kommunen ser positivt på. I nuläget gäller därför det gamla
åtgärdsprogrammet 2016-2021 tills ärendet om överprövning och eventuell
ny remissomgång har slutbehandlats.
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att det är nödvändigt och ett bra
initiativ av Havs- och Vattenmyndigheten att ta fram denna typ av
vägledningar då det kan ge vägledning framför allt till länsstyrelser om
processen kring framtagande av underlag till vattenmyndigheternas beslut
om KMV. Detaljerade synpunkter lämnas i bilaga.
Det betonas i remissmissivet att vägledningarna inte hanterar hur en
ytvattenförekomst definieras och förklaras som konstgjord enligt 4 kap. 3 §
VFF, utan är en vägledning för arbetsgång och tillämpning vid framtagande
av förslag till KMV och bedömning på annat sätt.
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Samråd har gjorts med kommunens VA-avdelning.

 AJ, IB — Powered by TellusTalk: ID 1386224241

Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2022
Remisserna Vägledning till förklarande av kraftigt modifierade
ytvattenförekomster (KMV)” och Vägledning för bedömning av annat sätt,
2021-12-21
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-12
Bilaga med synpunkter till tjänsteutlåtande via Excel-formulär, 2022-01-12

Paragrafen skickas till
Havs- och Vattenmyndigheten
VA-avdelningen, Falköpings kommun
Dag Fredriksson, stadsbyggnadsavdelningen
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Medborgarlöfte i Falköping år 2022
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att anta medborgarlöftet för 2022.
Bakgrund
Medborgarlöftet är en del av den samverkansöverenskommelse mellan
Polisen och kommunen som antas av kommunstyrelsen. Medborgarlöftet
handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och
minska brottsligheten. Medborgarlöftet är framtaget genom
medborgardialog, medarbetardialog inom Polisen, statistik och lokala
kartläggningar.
Under 2022 kommer lokalpolisområde östra Skaraborg och Falköpings
kommun särskilt fokusera på bekämpning av narkotika samt
trygghetsskapande åtgärder i utpekade områden. Detta genom följande
aktiviteter:




Att fortsätta med trygghetsskapande arbete i områden som
framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST
(Effektiv Samordning för Trygghet).
Att tillsammans fånga upp unga med riskbeteenden gällande alkohol,
narkotika, dopning och tobaksanvändande.
Att fortsätta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och
polisens trygghetsfrämjande arbete.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen vill betona vikten av att nära samarbete mellan kommunen
och polisen i det trygghetsskapande och trygghetsfrämjande arbetet.
Utpekade fokusområden och insatser i medborgarlöftet stämmer väl med
kommunens förebyggande och främjande arbete med trygghet och är en
viktig pusselbit i det.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet § 1/2022
Förslag till medborgarlöfte i Falköping 2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2022-02-02
Paragrafen skickas till
Anna-Lena Mann, lokalpolisområde östra Skaraborg,
Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation
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Försäljning av fastigheten Okularet 12 i Falköping
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Okularet 12.
Anmälan av jäv
Fredy Neüman (S) deltar ej i handläggningen av ärendet 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.
Fastighetsaktiebolaget har blivit kontaktat av ett fastighetsbolag, med
inriktning på hållbara logistikfastigheter, som velat förvärva fastigheten och
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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
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
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

22 (30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-16

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
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

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige
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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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Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara
kommunfullmäktiges beredning för översyn av den politiska
organisationens uppdrag fullgjort.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att därmed entlediga
samtliga ledamöter och ersättare från uppdraget i beredningen från och
med den 15 mars 2022.
3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsluta
kommunfullmäktiges beredning för översyn av den politiska
organisationen inför mandatperioden 2023-2026 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)
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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5. Elisabeth Klang (V)
6. Anders Blom (MP)
7. Fredy Neüman (S)
8. Milada Wurm (SD)
Ersättare
1. Johan Eriksson (M)
2. Hillevi Wallgren (C)
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3. Göran Gynnemo (KD)
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
Ordförandeförslag, 2022-02-10
Mötesanteckningar beredningen för översynen av den politiska
organisationen, 2022-01-27

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsen

§ 38

Dnr 2022/00001

Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2022
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Bakgrund
I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och
händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.
Anmälningsärenden
Nr
1
2
3

Justerarnas signaturer

Digital justering

Ärende
Protokoll från Miljönämnden östra Skaraborg den 26 januari
2022
Protokoll från Avfall & Återvinning Skaraborgs
direktionsmöte den 31 januari 2022
Protokoll från kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet
den 10 februari 2022

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 39

Dnr 2022/00002

Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2022
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger
någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar.
Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet,
ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kommunstyrelsens
delegationsbestämmelser.
Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har
samma rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan kommunstyrelsen när
som helst återkalla delegationen.
Anmälan av delegationsbeslut
Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens delegationsbestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande
sammanträde. Anmälda delegationsbeslut presenteras för kommunstyrelsen i
form av nedanstående förteckning.
Anmälda delegationsbeslut
Dokumentid Beslut

Handläggare

88697

Adressättning för fastigheten Vedtraven 3

Mikael Carp

88827

Avtal samt bilaga om jakträtt med
nyttjanderättshavare

Lolita
Dikanda

88848

Adressättning för fastigheten Alvared 9:30

Mikael Carp

88899

Adressättning för fastigheten Lofsgården 1:4

Mikael Carp

88932

Tilläggsavtal med Visma Consulting AB om
avställning från PMO skolhälsovård till earkiv

Pia Alhäll

88936

Tilläggsavtal med Evry Sweden AB om OPUS Maria
webbaserat IT stöd för personal och hälsa
Axelsson

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dokumentid Beslut

Handläggare

88937

Benefik nyttjanderätt - Stenhuggaren S:1
undertecknat

Lolita
Dikanda

88969

Avtal om jordbruksarrende del av Tåstorp 7:7

Lolita
Dikanda

88976

Avtal gällande konsulttjänst för rekrytering av
förvaltningschef för kultur- och
fritidsförvaltningen

Maria
Axelsson

89037

Anställningar kommunledningsförvaltningen
april 2021

Pia Alhäll

89038

Anställningar kommunledningsförvaltningen
maj 2021

Pia Alhäll

89039

Anställningar kommunledningsförvaltningen
juni 2021

Pia Alhäll

89040

Anställningar kommunledningsförvaltningen
juli 2021

Pia Alhäll

89041

Anställningar kommunledningsförvaltningen
augusti 2021

Pia Alhäll

89042

Anställningar kommunledningsförvaltningen
september 2021

Pia Alhäll

89043

Anställningar kommunledningsförvaltningen
oktober 2021

Pia Alhäll

89044

Anställningar kommunledningsförvaltningen
november 2021

Pia Alhäll

89045

Anställningar kommunledningsförvaltningen
december 2021

Pia Alhäll

89046

Anställningar kommunledningsförvaltningen
januari 2022

Pia Alhäll

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00011

Rapportering från arbetet i kommunalförbunden år
2022
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Skaraborgs kommunalförbund
Adam Johansson (M) redogjorde för sammanträdet med Skaraborgs
kommunalförbund från den 4 februari 2022. Under sammanträdet
behandlades bland annat den regionala planen för transportinfrastrukturen
2022-2033, vilken tas fram av Västra Götalandsregionen. Skaraborgs 15
kommuner har genom kommunalförbundet tagit fram ett gemensamt
remissyttrande. Den regionala planen hanteras av Västra Götalandsregionen
under våren 2022.
Avfall & Återvinning Skaraborg
Karola Svensson (C) redogjorde för arbetet som pågår med rekrytering av ny
förbundsdirektör.

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00096

Utökning av kultur- och fritidsnämndens budgetram för
år 2022

 AJ, IB — Powered by TellusTalk: ID 1386224241

Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till
kommunledningsförvaltningen för beredning.
Bakgrund
Ingvor Bergman (S) har väckt ett ärende om utökning av kultur- och
fritidsnämndens budgetram för år 2022.
Socialdemokraterna har inkommit med följande förslag.
”Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2022 utökas med ytterligare 1
miljon kronor. Dessa medel skall användas till trygghetsskapande åtgärder
på Dotorpsområdet under kommande säsong. Den ökade kostnaden tas ur
kommunens beräknade resultat för 2022. Föreningarna som är verksamma i
området har under en lång period upplevt otrygghet i samband med träningar
och matcher och har en önskan om akuta åtgärder under kommande säsong.
Bland annat med ökad vuxennärvaro på framförallt kvällstid och helger.”
Yrkanden
Adam Johansson (M) yrkar att förslaget från Ingvor Bergman (S) bereds av
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsgång
Med kommunstyrelsens medgivande har ärendet tagits upp som ärende 18 på
föredragningslistan.
Ordförande ställer proposition på Adam Johanssons (M) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Paragrafen skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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