
Signerat dokument

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll KS 2021-01-13.pdf
Storlek: 894003 byte
Hashvärde SHA256: 
8b302edef446f178c69126daba2d37efae1709d65e7ac7cbf098b15fb1d1dae7

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:
ADAM JOHANSSON
Signerat med BankID 2021-01-22 13:21 BankID Ref: b1844ae2-53f2-438d-b747-cf7355089c76

INGVOR BERGMAN
Signerat med BankID 2021-01-22 13:32 BankID Ref: 07cf96a2-8d89-45d7-8dd3-56ff2b61ccc9


 A

J,
 IB

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

22
19

54
02

9



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (28) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-13 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Stenstorpsrummet, Stadshuset, och digitalt via Skype klockan 13:00–16:58  
Ajournering klockan 14:56–15:20 och 16:12–16:18 
 

Ordföranden och sekreteraren närvarar i sammanträdeslokalen, övriga deltar 
digitalt på distans  

Beslutande Adam Johansson (M), ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice ordf.,  
§§ 1–del av 12, kl. 13:00–16:50 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordf. 
Fredy Neüman (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Jonas Larsson (SD) 
Johanna Svensson (S) 
 

Pema Malmgren (M), tjänstg. ers. 
Annika Carp (L), §§ 1–del av 12,  
kl. 13:00–16:45 
Marita Ljus (SD) 
Niclas Hillestrand (S) 
Erik Kyrkander (V) 
Vanja Wallemyr (C) 

Ersättare 

 

Susanne Berglund (S), §§ 1–11,  
kl. 13:00–16:12   
Heléne Svensson (S) 
Sture Olsson (M), §§ 1–11,  
kl. 13:00–16:12   
 

Eva Dahlgren (C) §§ 1–11,  
kl. 13:00–16:12   
Corry Thuresson (S), §§ 1–del av 12,  
kl. 13:00–16:34 
Camilla Funke (MP) 

Övriga närvarande 
 
 
 

Pia Ahlhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist, §§ 1–11  
Kajsa Björck, kommunsekreterare 
Sebastian Helin, kommunsekreterare, §§ 1–11  
Maria Axelsson, HR-chef, § 3 
Susanne Beijbom, ekonom, § 4 
Per Larsson, kommunutvecklare, § 4 
Magnus Fleischer, ekonomichef, § 5 
Ida Elf, infrastrukturstrateg, § 6  
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig, § 6 
Magnus Sundén, näringslivschef, § 7 
Sara Lehman Svensson, miljöstrateg, § 12 
Edvin Ekholm, chef för hållbar kommunikation, § 12 

Justerare Ingvor Bergman (S)  

Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Kajsa Björck Paragrafer §§ 1–12 

Ordförande Adam Johansson 

Justerare  Ingvor Bergman  

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-01-13 

Justeringsdatum 2021-01-22 

Anslaget är uppsatt  2021-01-22–2021-02-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Kajsa Björck 

 


 A

J,
 IB

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

22
19

54
02

9



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (28) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-13 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 2020/00447 
Information om översyn av kommunledningsförvaltningen .......................... 3 

§ 2 Dnr 2019/00414 026 
Återrapportering av uppdraget att ta fram förslag på en ny 
ärendeberedningsprocess ............................................................................... 4 

§ 3 Dnr 2020/00247 
Personalförmåner i Falköpings kommun ........................................................ 5 

§ 4 Dnr 2020/00440 
Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för år 2021 ...................... 9 

§ 5 Dnr 2020/00372 
Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021 ....................................... 14 

§ 6 Dnr 2020/00414 251 
Iordningställande av ny överlämningsbangård på Skaraborg 
Logistic Center, Marjarp ................................................................................. 16 

§ 7 Dnr 2020/00446 
Samverkansavtal med Falbygdens Mat och Kultur ...................................... 19 

§ 8 Dnr 2020/00425 
Utveckling av biogasanläggningen i Falköping ............................................ 21 

§ 9 Dnr 2021/00005 
Kommunstyrelsens delegationsbeslut .......................................................... 23 

§ 10 Dnr 2021/00001 
Kommunstyrelsens anmälningsärenden ...................................................... 26 

§ 11 Dnr 2020/00494 
Rapportering från arbetet i Skaraborgs kommunalförbund ......................... 27 

§ 12 Dnr 2020/00297 
Workshop om klimatstrategin för åren 2021–2030 ....................................... 28 

 
 A

J,
 IB

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

22
19

54
02

9



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (28) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-13 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 1 Dnr 2020/00447  

Information om översyn av kommunlednings-
förvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommundirektör Pia Alhäll redogör för arbetet med översyn av 

kommunledningsförvaltningen. 

Syftet med översynen är att kommunledningsförvaltningens roll behöver 

tydliggöras tillsammans med nya rutiner, arbetssätt och en gemensam kultur. 

Tidigare organisationsförändring som genomfördes för några år sedan blev 

bara delvis genomförd, vilket gör att den inte fungerar fullt ut. 

Översynen genomförs i följande steg. 

 Kompetenskartläggning 

 Enkät till alla medarbetare på kommunledningsförvaltningen samt 

workshop 

 Dialog i KLF/KLG 

 Dialog med förtroendevalda  

 Organisationsförslag utifrån vad som framkommit i stegen ovan. Här 

kommer även samverkan med fackliga parter in. 

Underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 147/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-23 

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör            
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§ 2 Dnr 2019/00414 026 

Återrapportering av uppdraget att ta fram förslag på en 
ny ärendeberedningsprocess 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, § 124, att ge kommun-

direktören i uppdrag att ta fram förslag på en ny ärendeberedningsprocess. 

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under hösten 2020. 

Kanslichef Linda Karelid informerar om hur arbetet fortlöper. Ett exempel 

på åtgärd på kommunledningsförvaltningen är införande av en kommun-

direktörsberedning som säkerställer att beslutsunderlag och ärenden är klara 

från förvaltningen innan de tas vidare i processen. En annan åtgärd är 

genomgång och uppdateringar av rutiner för tjänsteutlåtanden, översyn av 

mallar och ett arbete med att standardisera beredningsprocessen för alla 

nämnder. 

Underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 148/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-18 

Kommunstyrelsen § 124/2020  

  

 

Paragrafen skickas till  
Linda Karelid, kanslichef            
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§ 3 Dnr 2020/00247  

Personalförmåner i Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 februari 2021 övergå 

från ett träningsbidrag till ett friskvårdsbidrag med en summa av  

1 200 kronor per år.  

2 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva riktlinjen för träningsbidrag, 

antagen den 4 december 2013, § 256. Riktlinjen upphör att gälla den  

1 februari 2021. 

3 Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning av nyttjandet gällande 

friskvårdsbidrag ska göras på kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde senast augusti 2021.  

4 Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 februari 2021 införa en 

friskvårdstimme per vecka inom ordinarie arbetstid som ett alternativ till 

friskvårdsbidrag. Då förmånen friskvårdstimme återupptas genomförs en 

prövoperiod på ett år. En uppföljning ska göras på kommunstyrelsens 

arbetsutskotts sammanträde senast december 2021. 

5 Kommunstyrelsen beslutar att kommungymmet kvarstår som 

personalförmån. 

6 Kommunstyrelsen beslutar att det från och med den 1 februari 2021 inte 

längre är möjligt att som personalförmån teckna nya hyresavtal gällande 

miljöbil.   

7 Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag ta fram en rutin 

gällande hanteringen av förmånerna inom friskvård.  

Bakgrund 

Falköpings kommun verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Medarbetarna är organisationens främsta tillgång varför det är viktigt är 

medarbetarna kan utvecklas, känna arbetsglädje och hitta en balans mellan 

fritid och yrkesliv. Kommunens personalförmåner har därför stor betydelse 

för  möjligheten att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.  

Förmåner ger inte bara nöjdare och mer engagerade medarbetare utan de kan 

också återspegla och förstärka arbetsgivarvarumärket. Tekniken har gjort det 

möjligt att bli påläst om och därmed jämföra olika arbetsplatser, vilket sätter 

press på arbetsgivare att vara mer transparent och påvisa vad som ingår i det 

totala värdeerbjudandet.  
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Studier visar att friskvårdande förmåner rankas som en av de högst 

uppskattade förmånerna bland de allra flesta åldersgrupper. Det är därför 

värdefullt att fokusera på förmåner inom just detta område. Attraktiva 

personalförmåner kan vara just den pusselbit som avgör att medarbetarna 

stannar kvar i Falköpings kommun.  

Gymmet 

Idag finns ett gym i kommunens regi. Gymmet nyttjas av flertalet med-

arbetare och uppfattas som en hälsofrämjande förmån. Genom att behålla 

gymmet påvisar kommunen att arbetsgivaren fortsatt satsar på sina anställdas 

hälsa och välmående. Gymmet fyller också en funktion i det rehabiliterade 

området och nyttjas för arbetsträning och liknande insatser.  

Kostnaden för gymmet som sådant inbegriper hyra, städ och service-

kostnad/avtal till en kostnad av drygt 147 000 kronor per år. Avskrivning av 

maskiner är klart och de är fortsatt av god kvalitet. Behovet av någon större 

investering av inventarier är således inte aktuellt under de kommande åren. 

Träningsbidrag/friskvårdsbidrag 

Sedan 2014 har det funnits ett träningsbidrag som personalförmån till 

medarbetarna. 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. Hälsa är inte bara en personlig 

angelägenhet utan även en gemensam resurs som är avgörande för verksam-

hetens prestation. Därför föreslås en övergång från träningsbidrag till ett 

friskvårdsbidrag enligt Skatteverkets riktlinjer, där medarbetaren får en större 

möjlighet att nyttja fler motions- och friskvårdsaktiviteter. Hanteringen följer 

dock samma rutin sedan tidigare beslut där friskvårdsbidraget erbjuds alla 

månadsavlönade medarbetare med en sammanhängande anställning om minst 

sex månader och uppgår till max 1 200 per år. För att stärka attraktiviteten 

ytterligare, och hamna mer i paritet med övriga kommuner/regioner, föreslås 

en översyn kring beloppet på 1 200 kronor per år.  

Friskvårdstimme som alternativ till friskvårdsbidrag 

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. Arbetsgivaren möter medarbetares olika behov 

beroende på exempelvis ålder och livssituation. 

Ett hälsofrämjande initiativ för att uppmuntra de anställdas hälsa föreslås 

därför i form av en friskvårdstimme. Förslaget innebär att medarbetare kan 

nyttja antingen friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag. Friskvårdstimmen 

kan således inte kombineras med ett friskvårdsbidrag utan valet sker årsvis. 

Friskvårdstimmen erbjuds alla månadsavlönade medarbetare med en 

sammanhängande anställning om minst sex månader.  
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Målet är att timmen planeras och anpassas efter behov och möjligheter i nära 

förankring med närmaste chef. Friskvårdstimmen ska förläggas inom 

ordinarie arbetstid och tas ut under arbetsveckan. Friskvårdstimmen kan 

delas upp i mindre delar, dock ej kortare än 30 minuter. Syftet med frisk-

vårdstimme på arbetstid är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv 

där aktiv återhämning och fysisk aktivitet är naturliga delar av en balanserad 

arbetsvecka och livsstil. Då förmånen friskvårdstimme återupptas föreslås en 

prövoperiod på ett år. En utvärdering görs av HR-avdelningen i anslutning 

till årsskiftet 2022.  

Miljöbilar 

Alla medarbetare som har en tillsvidareanställning erbjuds idag att hyra en 

miljöbil under tre år som ett led i klimatarbetet. Möjligheten att hyra en 

miljöbil nyttjas dock idag inte i den utsträckning som kan anses vara rimligt i 

förhållande till att fortsätta erbjuda tjänsten. Miljöbilar som drivs av gas har 

idag en relativt begränsad marknad för bränslepåfyllning och det finns endast 

ett fåtal leverantörer som erbjuder tjänsten. Detta faktum kan medföra viss 

problematik för den som hyr.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunstyrelsen beslutar att övergå från ett träningsbidrag till ett 

friskvårdsbidrag samt att erbjuda friskvårdstimme på arbetstid som ett 

alternativ till friskvårdsbidraget.  

Dessutom föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen 

beslutar att gymmet i kommunens regi ska kvarstå.  

Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar 

att möjlighet till hyra av miljöbil inte fortsatt erbjuds från och med 1 februari 

2021. Dock finns redan ingångna avtal som löper på fram till augusti 2023. 

Förslaget är således att förmånen för miljöbil inte längre erbjuds och att avtal 

avslutas i samband med att kvarvarande medarbetares avtal löper ut.  

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

en rutin gällande hanteringen av förmånerna inom friskvård. Nu gällande 

riktlinjer för träningsbidrag föreslås upphävas.  

Finansiering 

Kostnaden för friskvårdsbidraget ryms inom ramen för personalstrategiska 

medel, där det år 2021 är avsatt 1,4 miljoner kronor. Inför budget 2022 ska 

en uppföljning i kommunstyrelsens arbetsutskott ske senast augusti 2021 om 

hur nyttjandegraden varit på friskvårdsbidraget för att i kunna ta ställning till 

en eventuell höjning av beloppet. 

Vad gäller kommungymmet är avskrivning på maskiner klart. Löpande 

kostnad per år är för hyra/städ och serviceavtal/kostnad vilket uppgår till 
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drygt 147 000 kronor. Behovet av någon större investering av inventarier är 

således inte aktuellt under de kommande åren då maskinerna är av fortsatt 

god kvalitet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 150/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-27 

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 

Maria Axelsson, HR-chef            
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§ 4 Dnr 2020/00440  

Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för  
år 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för åren 2021–2023 med 

budget för år 2021.  

Reservation 

Samtliga tjänstgörande ledamöter i Socialdemokraternas partigrupp 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingvor Bergmans (S) 

tilläggsyrkanden.  

Protokollsanteckning 

Ingvor Bergman (S) lämnar en protokollsanteckning som redovisas i slutet 

av paragrafen.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020, § 159, om flerårsplan 

för åren 2021–2023 och budget för år 2021. I det beslutade dokumentet 

framgår de verksamhetsmässiga och ekonomiska ramar som ligger till grund 

för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet år 2021. Verksamhets-

planen för år 2021–2023 ska vara beslutad av nämnd senast i januari 2021. 

I den föreslagna verksamhetsplanen för kommunstyrelsen har flerårsplanens 

övergripande mål varit utgångspunkten. Fokusområden har skrivits fram och 

identifierade mål och utvecklingsområden finns med som planerade åtgärder. 

Verksamhetsplanen beskriver hur kommunstyrelsen ska arbeta för att styra 

mot politikens viljeriktning och bidra till en högre måluppfyllelse av 

Falköpings kommuns övergripande mål. Uppföljning och bedömning av 

måluppfyllelsen sker utifrån en sammanfattande bedömning. De politiskt 

tagna indikatorerna är en del av detta.  

Kommunfullmäktige har i flerårsplanen beslutat om ett nytt mål 4, inne-

bärande att kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad syrning. I kommunstyrelsens verksamhetsplan har den 

nya målformuleringen jobbats in genom att en större tyngdpunkt har lagts på 

förnyelse och utveckling. Kommunstyrelsen eftersträvar ett förändrings-

ledarskap och ett tillitsbaserat arbetsklimat där nämnden kommer att vara 

ledande i kompetenshöjande insatser till kommunens verksamheter.  

För att kunna styra effektivt mot målen finns också en omvärldsanalys som 

beaktar förändringar i omvärlden som kan påverka måluppfyllelsen för 

kommunstyrelsen.  
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I den föreslagna verksamhetsplanen för kommunstyrelsen finns även en 

budget för år 2021. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det 

kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen 

eftersom det ska finnas täckning i budgeten för de åtgärder som 

verksamheten planerar.  

Kommunstyrelsens verksamhetsbudget för år 2021 uppgår till 100,1 miljoner 

kronor, vilket innebär en förändring från utgående verksamhetsår 2020 då 

verksamhetsbudgeten var 109,5 miljoner kronor.  

Förändringen består av att budgeten om 4,1 miljoner kronor för överför-

myndaren flyttas från kommunstyrelsen till kommunens övergripande 

driftsbudget, en generell uppräkning om 2,3 procent vilket genererar en 

ökning om 0,7 miljoner kronor, samt en politisk förändring på 6 miljoner 

kronor i minskning.  

Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2021 uppgår till 4,9 miljoner 

kronor. Investeringsbudget för mark- och exploatering för år 2021 uppgår till 

40,4 miljoner kronor.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer 

kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2021–2023 med budget för  

år 2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 152/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-23 

Förslag till verksamhetsplan 2021–2023 

Yrkanden 

Ingvor Bergman (S) yrkar på följande tillägg.  

1. ”Under mål 1 skriva in följande: Barnkonventionen blev lag 1/1 

2020. Varje politisk nämnd ges i uppdrag att ta fram en strategi för 

hur det påverkar nämndens arbete samt hur politiska beslut påverkar 

barns villkor. 

2. Ur kommunstyrelsen avsatta medel för strategiska satsningar avsätta 

500 000 till  Statsbyggnadsförvaltningen. Detta i syfte att hålla en 

god planberedskap för bostadsbyggande samt förutsättningar 

förvaltningen att hålla en god service till befintliga företag samt till 

nyetableringar. 

3. Kommunstyrelsen kommer under året att ha en kraftigt minskad 

budget. Detta kommer att få betydande konsekvenser för flera av 

kommunstyrelsens verksamheter. Vi yrkar därför på att en risk och 
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konsekvensanalys genomförs för att belysa hur besparingarna 

påverkar varje verksamhet. 

4. Vidare yrkar på att vid eventuella personalneddragningar skall dessa 

inte ske i form av uppsägningar utan skall ske i form av t ex 

pensionsavgångar eller att man avstår ifrån att tillsätta vakanta 

tjänster.”  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Ordföranden ställer sedan proposition på avslag respektive bifall på Ingvor 

Bergmans (S) första tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

att avslå tilläggsyrkandet.  

Omröstning begärs.   

Följande propositionsordning godkänns. "Den som vill avslå tilläggs-

yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej."  

Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster. Se omröstningslista 

nedan. Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå tilläggsyrkandet.  

Omröstningslista § 4, tilläggsyrkande 1 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Fredy Neüman (S)  X  

Karola Svensson (C) X   

Dan Hovskär (KD) X   

Jonas Larsson (SD)  X  

Ingvor Bergman (S)  X  

Johanna Svensson (S)  X  

Pema Malmgren (M) X   

Annika Carp (L) X   

Marita Ljus (SD)  X  

Niclas Hillestrand (S)  X  

Erik Kyrkander (V) X   

Vanja Wallemyr (C) X   

Ordförande Adam Johansson (M) X   

Summa 7 6  
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Ordföranden ställer sedan proposition på avslag respektive bifall på Ingvor 

Bergmans (S) andra tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

att avslå tilläggsyrkandet.  

Omröstning begärs.   

Följande propositionsordning godkänns. "Den som vill avslå tilläggs-

yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej."  

Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 4 nej-röster. Se omröstningslista 

nedan. Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå tilläggsyrkandet.  

Omröstningslista § 4, tilläggsyrkande 2 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Fredy Neüman (S)  X  

Karola Svensson (C) X   

Dan Hovskär (KD) X   

Jonas Larsson (SD) X   

Ingvor Bergman (S)  X  

Johanna Svensson (S)  X  

Pema Malmgren (M) X   

Annika Carp (L) X   

Marita Ljus (SD) X   

Niclas Hillestrand (S)  X  

Erik Kyrkander (V) X   

Vanja Wallemyr (C) X   

Ordförande Adam Johansson (M) X   

Summa 9 4  

 

Ordföranden ställer sedan proposition på avslag respektive bifall på Ingvor 

Bergmans (S) tredje tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

att avslå tilläggsyrkandet.  

Ordföranden ställer slutligen proposition på avslag respektive bifall på 

Ingvor Bergmans (S) fjärde tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 
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Protokollsanteckning 

Ingvor Bergman (S) lämnar, med ordförandens medgivande, följande 

protokollsanteckning. 

"Gällande driften av enheten för Platåbergen 

Vi socialdemokrater anser att förslaget att bryta ur slalombacken och 

campingen ur den kommunala enheten för Platåbergen minskar 

samordningsvinsterna. 

Vår uppfattning är att en samlad organisation som inkluderar slalombacke 

och camping skulle skapa förutsättningar för en bättre utveckling av såväl 

besöksnäringen som att skapa möjligheter att utveckla de 

arbetsmarknadspolitiska insatserna om de finns kvar i kommunal regi.”     

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom           
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§ 5 Dnr 2020/00372  

Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021.  

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 tillsyns-

ansvaret för andra nämnder och kommunala bolag. 

Internkontrollplanen för 2021 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.  

Nytt arbetssätt 

Inför år 2021 har internkontrollgruppen arbetat fram ett nytt arbetssätt för de 

kommunövergripande kontrollpunkterna. Tidigare har personal på respektive 

förvaltning kontrollerat dessa punkter, men från och med år 2021 kommer de 

kommunövergripande kontrollerna genomföras centralt. Syftet med det nya 

arbetssättet är att få en enhetlig rapportering och samsyn av arbetet med 

internkontrollarbetet och därmed minska risken att tjänstepersoner 

kontrollerar sitt eget arbete.   
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Förvaltningens bedömning 

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att upprättad intern-

kontrollplan för kommunstyrelsen är i linje med Falköpings kommuns 

riktlinje för intern kontroll.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 153/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-20 

Förslag till kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021, 2020-11-20  

Riskvärde för kommunstyrelsens interkontrollpunkter år 2021, 2020-11-23 

  

 

Paragrafen skickas till  
Samtliga förvaltningschefer och nämnder 

Kommunrevisionen 

Pia Alhäll, kommundirektör  

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Karin Hallgren, internkontrollgruppen 

Internkontrollgruppen 

Falköpings Hyresbostäder AB            
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§ 6 Dnr 2020/00414 251 

Iordningställande av ny överlämningsbangård på 
Skaraborg Logistic Center, Marjarp 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att starta projekt 

Överlämningsbangård Marjarp till en för kommunen beräknad kostnad 

om 28,5 miljoner kronor samt att utbyggnaden finansieras med medel ur 

kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering projekt 

Överlämningsbangård. 

Kommunstyrelsens beslut 

2 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för åtgärder inom 

projektet till gatuchefen.  

Bakgrund 

Skaraborg Logistic Center erbjuder transportlösningar på väg och järnväg 

som gör att företagen i Skaraborgsregionen kan distribuera och ta emot gods 

från övriga världen på ett effektivt och hållbart sätt. 

Den befintliga överlämningsbangården ansluter till Västra stambanan via 

Falköpings centralstation.  Den nya överlämningsbangården kommer att 

innebära ytterligare en anslutning till Västra stambanan norrut via det nyligen 

byggda förbigångsspåret. Den nya överlämningsbangården är en förutsättning 

för att Skaraborg Logistic Center ska kunna utveckla järnvägslogistiken till 

och från området volymmässigt utan att denna utveckling riskerar skapa 

negativa effekter på regionaltågstrafiken genom att riskera trafikkonflikter vid 

Falköpings centralstation. Den är också en förutsättning för att kunna hantera 

framtidens standard vad gäller tåglängder om 750 meter. 

En ny överlämningsbangård är således en förutsättning för att både erbjuda 

kostnadseffektiv järnvägslogistik till och från Skaraborg Logistic Center och 

att vidareutveckla befintlig regionaltågstrafik, primärt trafiken mellan 

(Skövde/Göteborg) – Falköping – Jönköping. Direktanslutningen till västra 

stambanan möjliggör, förutom att kunna hantera fler och längre tåg, även 

godstågs direkta ankomst och avgång riktning Skövde och norröver. 

Kommunens iordningställande av den nya överlämningsbangården beräknas 

vara klart år 2023. Därefter ska trafikverket ansluta den nya överlämnings-

bangården till västra stambanan. Trafikverkets arbeten beräknas vara klara  

2025. 
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En ny detaljplan, Del av Friggeråker 25:8 M. FL. Ny överlämningsbangård 

Marjarp, har antagits och fått laga kraft, BN § 129, 2020-10-21. Detaljplanen 

möjliggör anläggande av den nya överlämningsbangården. 

Investeringen i en ny överlämningsbangård är beräknad till 77 miljoner 

kronor. 

Inom ramarna för Klimatklivet har Naturvårdsverket beslutat om ett bidrag 

på 50 procent av denna summa. Klimatklivet är ett investeringsstöd som 

delas ut för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser 

som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga 

utsläppsminskning per investerad krona.  

Den nya överlämningsbangården förväntas säkra arbetstillfällen genom ökad 

konkurrenskraft men också bidra till en bättre tillgång till effektiva och 

klimatanpassade transporter i regionen. Klimatnyttan kopplat till 

investeringen beräknas bli en reducering av koldioxid med 30 000 ton per år 

när verksamheten inom Skaraborg Logistic Center är fullt utbyggd. 

Västra Götalandsregionen har genom regionutvecklingsnämnden avsatt  

10 miljoner kronor av riktade särskilda infrastrukturmedel till 

medfinansiering till överlämningsbangård till Falköpings kommun.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att starta projekt 

Överlämningsbangård Marjarp till en beräknad kostnad om 28,5 miljoner 

kronor samt att utbyggnaden finansieras med medel ur kommunstyrelsens 

investeringsmedel för exploatering projekt Överlämningsbangård. Förslag till 

beslut är utformat i enlighet med det beslut som fattats av kommunfull-

mäktige kring flerårsplan 2021–2023 och budget 2021 den 26 oktober 2020,  

§ 159.  Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen 

beslutar att delegera attesträtten för åtgärder inom projektet till gatuchefen.    

Finansiering 

Med ett bidrag om 38,5 miljoner kronor från Naturvårdsverket genom 

Klimatklivet samt medfinansiering från regionutvecklingsnämnden om  

10 miljoner kronor återstår en kommunal investering beräknad till  

28,5 miljoner kronor. 

Kommunens beräknade investering om 28,5 miljoner kronor finansieras med 

medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering projekt 

Överlämningsbangård. 

Investeringen medför en beräknad kapitalkostnad om 1 292 000 kronor per 

år och en beräknad driftkostnad om 1 209 000 kronor per år.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 154/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-19 

Projektdirektiv överlämningsbangård Marjarp, 2020-11-20 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 7 Dnr 2020/00446  

Samverkansavtal med Falbygdens Mat och Kultur 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet med Falbygdens Mat 

och Kultur för tiden från och med den 1 januari 2021 till och med den  

31 december 2022.  

Bakgrund 

Falbygdens Mat och Kultur är en ekonomisk förening som bildades år 2001 

för att driva evenemanget Mekelsmäss – Skördefest på Falbygden. Syftet 

med föreningen är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 

tillhandahålla gemensamma lokaler för arrangemang, utställningar och 

försäljning, att gemensamt marknadsföra lokalt producerade livsmedel, 

hantverk och upplevelser samt att arbeta för ökad landsbygdsturism och 

bevarande av kulturvärden. 

Avtalet syftar till att Falbygdens Mat och Kultur ska främja, lyfta och 

marknadsföra konst och kulturupplevelser på lokal och regional nivå. 

Falbygdens Mat och Kultur ska utveckla konst och kulturupplevelser på 

Falbygden genom att genomföra och marknadsföra arrangemangen 

Konstrundan Påsk och (Skördefest) Mekelsmäss – Konstnatten på 

Falbygden. 

Förvaltningens bedömning 

Falköpings kommun och Falbygdens Mat och Kultur har i dagsläget ett avtal 

om samverkan för att utveckla den lokala maten och kulturen. Avtalet 

upphör den 31 december 2020. Båda parter vill fortsätta samarbetet och 

därför har ett förslag till ett nytt avtal tagits fram.  

Det nya avtalet syftar till att Falbygdens Mat och Kultur ska vara Falköpings 

kommun behjälplig med att utveckla delar av marknadsföringen av, konst 

och kulturupplevelser på lokal och regional nivå. Detta innebär vissa 

förändringar från föregående år där det som berör utveckling och främjande 

av lokal mat och livsmedel hanteras av Falköpings kommun i egen regi. 

Falbygdens Mat och Kulturs arbete med att genomföra och marknadsföra 

arrangemangen, Konstrundan Påsk och (Skördefest) Mekelsmäss – 

Konstnatten ska organiseras, planeras och genomföras tillsammans med 

tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen och kommunlednings-

förvaltningens näringslivsavdelning.  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna samverkansavtalet 

med Falbygdens Mat och Kultur för år 2021–2022.   
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Finansiering 

Falköpings kommun utbetalar totalt 700 000 kronor för åren 2021–2022 till 

Falbygdens Mat och Kultur. Utbetalning sker kvartalsvis under avtalstiden 

från 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022. Avtalet finansieras 

med medel från kommunstyrelsens budget för år 2021–2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 155/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-23. 

Förslag på samverkansavtal med Falbygdens Mat och Kultur 

  

 

Paragrafen skickas till  
Falbygdens Mat och Kultur 

Magnus Sundén, näringslivschef            
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§ 8 Dnr 2020/00425  

Utveckling av biogasanläggningen i Falköping 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att ta fram en utredning kring 

biogasens framtid är slutfört. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att genomföra alternativ 2 i utredningen 

”Biogas i Falköping – förutsättningar och vägar framåt”. 

3  Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att påbörja 

en upphandling kring en extern drift av biogasanläggningen. 

4 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget ska delredovisas till 

kommunstyrelsen i mars månad.  

Reservation 

Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Jonas Larssons (SD) yrkanden.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har fått utredningen ”Biogas i Falköping – förutsättningar 

och vägar framåt” presenterad för sig. I utredningen presenteras tre olika 

vägval som kommunen kan ta för biogasens framtid. 

1. Sälja – avskilj biogasdelen från reningsverket. 

2. Arrendera ut – som ovan men behåll ägandet. 

3. Driva vidare som i dag – sälja rågas till extern part. 

Vidare redogörs det i en SWOT-analys för vilka effekter som respektive 

vägval innebär.  

Efter nogsamt övervägande föreslår majoriteten att kommunstyrelsen 

beslutar att gå vidare med alternativ 2. I en tid av stor rörlighet och osäkerhet 

på biogasmarkanden bedömer majoriteten att det under de kommande åren 

kommer vara av betydande svårighet för kommunen att med ekonomisk 

vinst kunna driva anläggningen. En extern aktör med god erfarenhet av drift 

av biogasanläggningar skulle ha en betydligt större möjlighet att kunna driva 

anläggningen på ett affärsmässigt sätt. Samtidigt är den miljövinst som 

produktion av biogas innebär en betydelsefull aspekt för kommunen, därför 

är det viktigt att kommunen behåller ägandet i anläggningen och på så vis 

kan säkerställa att produktion fortsatt sker. Därtill har anläggningen en 

bokfört värde om cirka 47 miljoner kronor och det bedöms som osannolikt 

att kommunen skulle hitta en köpare som är beredd att betala en köpeskilling 

som motsvarar kommunens bokförda värde. Därför skulle en avyttring av 
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anläggningen medföra betydande ekonomisk förlust för såväl kommunen 

som skattebetalarna.  

Den sammantagna bedömningen är därför att i ljuset av nuvarande situation 

på biogasmarknaden ät alternativ 2 mest gynnsamt för Falköpings kommun.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 156/2020 

Ordförandeförslag, 2020-12-14 

Utredningen ”Biogas i Falköping – förutsättningar och vägar framåt”,  

2020-11-10 

Yrkanden 

Jonas Larsson (SD) yrkar följande. 

"Ändringsyrkande punkt 2:  

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra alternativ 1 i utredningen ”Biogas i 

Falköping – förutsättningar och vägar framåt” dvs sälja anläggningen.  

Ändringsyrkande punkt 3:  

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att påbörja 

arbetet med att sälja biogasanläggningen."  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Jonas 

Larssons (SD) yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör            
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§ 9 Dnr 2021/00005  

Kommunstyrelsens delegationsbeslut 

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  Delegat 

81345 Ansökan från Falköpings AIK orientering om 

bidrag för kamratmåltid 

Magnus 

Sundén 

83814 Delegationsbeslut ledningsrätt elljusspår Slutarp 

7:138 mfl 

Alexander 

Järkeborn 

84679 Servitut på Vartofta 7:4 och Vartofta 13:1 till 

förmån för Åsaka 15:3 

Lolita 

Dikanda 

84735 Adressättning för fastigheten Sätuna 5:20 Mikael 

Carp 

84742 Avtal om genomförande och förvaltning av det 

lokala naturvårdsprojektet ”Broddetorps 

Biparadis" 

Pia Alhäll 

84743 Ansökan om extra LONA-bidrag till det lokala 

naturvårdsprojektet "Naturreservatet Väsmestorp 

med stenmurslandskapet" 

Carin 

Franson 
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Dokumentid Beslut  Delegat 

84865 Jordbruksarrende Friggeråker 25:8 m.fl och 

Benefik nyttjanderätt Tåstorp 7:7 m.fl till förmån 

för Bengt-Olof och Tommy Hallberg 

Lolita 

Dikanda 

84916 Ansökan om LONA-bidrag för Grönstrukturplan 

inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, 

Floby och Stenstorp 

Erna Pezic 

84926 Beslut om anställning 

kommunledningsförvaltningen november 2020 

Pia Alhäll 

84935 Försäljning av småhustomt Ängen 2 Lolita 

Dikanda 

84941 Medfinansieringsintyg: Bilaga till ansökan om 

LONA-bidrag för Grönstrukturplan inklusive 

pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och 

Stenstorp 

Carin 

Franson 

84943 Delegationsbeslut markanvisningsavtal del av 

Dotorp 6:28 m.fl. 

Alexander 

Järkeborn 

84958 Ramavtal med Solhems Fönsterputs och Takvård 

AB om fönsterputs 

Pia Alhäll 

84984 Avtal med Public Partner om översyn av 

beredningsprocessen 

Pia Alhäll 

84992 Delegationsbeslut lägenhetsarrende för 

informationsskylt på Bolumstorp 2:6 och Bolum 

4:3 

Alexander 

Järkeborn 

84999 Avtal med Södras Blomsterhandel 2020-2023 Pia Alhäll 

85002 Undertecknat avtal inkasso för Falköpings 

kommun 

Magnus 

Fleischer 

85012 Överlåtelse av avtal från Svanbergs resebyrå till 

Kanalbuss i Norsholm Aktiebolag i samband med 

uppköp 

Pia Alhäll 

85025 Adressättning för fastigheten Karleby 11:4 Mikael 

Carp 

85037 Försäljning av småhustomt Ängen 4 Lolita 

Dikanda 

85052 Avtal med Tele2 Sverige Aktiebolag om 

mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster 

Per 

Augustsson 

85054 Delegationsbeslut om vidaredelegation av 

kommundirektörens beslutanderätt under 

december 2020 

Pia Alhäll 

85066 Adressättning för fastigheten Saleby 14:33 Mikael 

Carp 

85081 Ordförandebeslut om utbetalning av 

kommunstrategiskt bidrag till Åsle Mularp Tiarp 

Hembygdsförening 

Adam 

Johansson 
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Dokumentid Beslut  Delegat 

85082 Personalchefens delegationsbeslut om 

huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

anställningsvillkor med mera – HÖK 20, BEA20 

och PAN20 

Maria 

Axelsson 

85083 Ordförandebeslut om utbetalning av 

kommunstrategiskt bidrag till Falköpings 

Närradioförening 

Adam 

Johansson 

85087 Ordförandebeslut om utbetalning av 

kommunstrategiskt bidrag till Alphems 

Arboretum 

Adam 

Johansson 

85096 Värdeintyg för fastigheterna Maskinisten 2 till 7 Lolita 

Dikanda 

85124 Försäljning av småhustomt Sockerröret 7, 

Fåraberget 

Lolita 

Dikanda 

85125 Köpeavtal med handpenning Sockerröret 7, 

undertecknat 

Lolita 

Dikanda 

85129 Köpeavtal Ängen 4 undertecknat Lolita 

Dikanda 

85158 Delegationsbeslut om remittering av förslag på 

policy för lokalförsörjning och projektinvestering 

Linda 

Karelid 

85209 Avtal om förlängning av affärsavtal med Nordea 

bank AB till och med 2020-12-31 

Magnus 

Fleischer 

85210 Undertecknat avtal om ersättning med 

Fastighetsbolaget Mösseberg gällande 

jämkningshandling moms 

Magnus 

Fleischer 

85211 Direktupphandlat avtal om arkivariestöd Linda 

Karelid 

85219 Ordförandebeslut om finansiering av julgåva till 

personal 

Adam 

Johansson 

85224 Beslut om anställning 

kommunledningsförvaltningen december 2020 

Pia Alhäll 
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§ 10 Dnr 2021/00001  

Kommunstyrelsens anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.  

Anmälningsärenden 

Nr Ärende 

1 Protokoll från kommunalförbundet Avfallshantering Östra 

Skaraborgs direktionsmöte den 23 november 2020 

2 Överlåtelseavtal med Åsle-Mularps-Tiarps Hembygdsförening 

om övertagning av informationsskylt i Åsle 

3 Tillsynsrapport – Granskning av kommunstyrelsens 

registerförteckning  

4 Statistik över inkomna synpunkter under perioden augusti till 

november 2020 från DF Respons 

5 Protokoll från Miljönämnden östra Skaraborg den 2 december 

2020 

6 Personuppgiftsincident – intern anmälan 2020-12-10 

7 Revidering av avsättning för sluttäckning av deponin  

TN § 121/2020 
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§ 11 Dnr 2020/00494  

Rapportering från arbetet i Skaraborgs 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Adam Johansson (M) och Ingvor Bergman (S) informerar om aktuella frågor 

inom Skaraborgs Kommunalförbund. Förbundsdirektör Jan Malmgren 

avslutar sin tjänst under februari 2021 för att bli verkställande direktör för 

Stiftelsen Läckö Slott. Eva Thelin, kommundirektör i Tidaholms kommun, 

kommer att inneha tjänsten som tillförordnad förbundsdirektör på 50 procent 

under tiden som rekryteringen av en ny förbundsdirektör pågår.  

Vid sammanträdet med Skaraborgs Kommunalförbunds förbundsdirektion 

den 4 december 2020 behandlades bland annat följande frågor.  

 Samverkan för barns och ungas hälsa i form av en överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

skickas ut till kommunerna för antagande.  

 Skaraborgs Kommunalförbunds budget för år 2021. 

 Arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Skaraborgs 

Kommunalförbund. 

 Information om Västra stambanan. 

 Lägesrapport om Coronapandemin i Skaraborg.  
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§ 12 Dnr 2020/00297  

Workshop om klimatstrategin för åren 2021–2030 

Bakgrund 

Falköpings kommuns nuvarande energi- och klimatstrategi gäller till och 

med år 2020 och det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt styrdokument.  

Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen presenterar miljöstrateg 

Sara Lehman Svensson och chefen för hållbar kommunikation Edvin 

Ekholm utkastet till "Klimatstrategi 2021–2030". En workshop genomförs 

också där kommunstyrelsen får diskutera nedanstående frågeställningar i 

mindre grupper.  

 Avser "Fossilfritt Falköping 2030" kommunen som organisation eller 

som plats? 

 Ska fokus vara på vegetarisk mat (i enlighet med Västra 

Götalandsregionens strategi) eller lokalproducerad mat? 

 Övriga avvikelser från Västra Götalandsregionens strategi och övriga 

frågor?   

 Hur gör kommunstyrelsen verklighet av strategin? Vad är 

kommunstyrelsens roll och vad behöver kommunstyrelsen göra?  

Resultatet av diskussionerna tas med i det fortsatta arbetet med 

klimatstrategin.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Sara Lehman Svensson, miljöstrateg  

Edvin Ekholm, chef för hållbar kommunikation  
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§ 1 Dnr 2020/00447  


Information om översyn av kommunlednings-
förvaltningen 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Kommundirektör Pia Alhäll redogör för arbetet med översyn av 


kommunledningsförvaltningen. 


Syftet med översynen är att kommunledningsförvaltningens roll behöver 


tydliggöras tillsammans med nya rutiner, arbetssätt och en gemensam kultur. 


Tidigare organisationsförändring som genomfördes för några år sedan blev 


bara delvis genomförd, vilket gör att den inte fungerar fullt ut. 


Översynen genomförs i följande steg. 


 Kompetenskartläggning 


 Enkät till alla medarbetare på kommunledningsförvaltningen samt 


workshop 


 Dialog i KLF/KLG 


 Dialog med förtroendevalda  


 Organisationsförslag utifrån vad som framkommit i stegen ovan. Här 


kommer även samverkan med fackliga parter in. 


Underlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 147/2020 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-23 


  


 


Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör            
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§ 2 Dnr 2019/00414 026 


Återrapportering av uppdraget att ta fram förslag på en 
ny ärendeberedningsprocess 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, § 124, att ge kommun-


direktören i uppdrag att ta fram förslag på en ny ärendeberedningsprocess. 


Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under hösten 2020. 


Kanslichef Linda Karelid informerar om hur arbetet fortlöper. Ett exempel 


på åtgärd på kommunledningsförvaltningen är införande av en kommun-


direktörsberedning som säkerställer att beslutsunderlag och ärenden är klara 


från förvaltningen innan de tas vidare i processen. En annan åtgärd är 


genomgång och uppdateringar av rutiner för tjänsteutlåtanden, översyn av 


mallar och ett arbete med att standardisera beredningsprocessen för alla 


nämnder. 


Underlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 148/2020 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-18 


Kommunstyrelsen § 124/2020  


  


 


Paragrafen skickas till  
Linda Karelid, kanslichef            
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§ 3 Dnr 2020/00247  


Personalförmåner i Falköpings kommun 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 februari 2021 övergå 


från ett träningsbidrag till ett friskvårdsbidrag med en summa av  


1 200 kronor per år.  


2 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva riktlinjen för träningsbidrag, 


antagen den 4 december 2013, § 256. Riktlinjen upphör att gälla den  


1 februari 2021. 


3 Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning av nyttjandet gällande 


friskvårdsbidrag ska göras på kommunstyrelsens arbetsutskotts 


sammanträde senast augusti 2021.  


4 Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 februari 2021 införa en 


friskvårdstimme per vecka inom ordinarie arbetstid som ett alternativ till 


friskvårdsbidrag. Då förmånen friskvårdstimme återupptas genomförs en 


prövoperiod på ett år. En uppföljning ska göras på kommunstyrelsens 


arbetsutskotts sammanträde senast december 2021. 


5 Kommunstyrelsen beslutar att kommungymmet kvarstår som 


personalförmån. 


6 Kommunstyrelsen beslutar att det från och med den 1 februari 2021 inte 


längre är möjligt att som personalförmån teckna nya hyresavtal gällande 


miljöbil.   


7 Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag ta fram en rutin 


gällande hanteringen av förmånerna inom friskvård.  


Bakgrund 


Falköpings kommun verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare. 


Medarbetarna är organisationens främsta tillgång varför det är viktigt är 


medarbetarna kan utvecklas, känna arbetsglädje och hitta en balans mellan 


fritid och yrkesliv. Kommunens personalförmåner har därför stor betydelse 


för  möjligheten att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.  


Förmåner ger inte bara nöjdare och mer engagerade medarbetare utan de kan 


också återspegla och förstärka arbetsgivarvarumärket. Tekniken har gjort det 


möjligt att bli påläst om och därmed jämföra olika arbetsplatser, vilket sätter 


press på arbetsgivare att vara mer transparent och påvisa vad som ingår i det 


totala värdeerbjudandet.  
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Studier visar att friskvårdande förmåner rankas som en av de högst 


uppskattade förmånerna bland de allra flesta åldersgrupper. Det är därför 


värdefullt att fokusera på förmåner inom just detta område. Attraktiva 


personalförmåner kan vara just den pusselbit som avgör att medarbetarna 


stannar kvar i Falköpings kommun.  


Gymmet 


Idag finns ett gym i kommunens regi. Gymmet nyttjas av flertalet med-


arbetare och uppfattas som en hälsofrämjande förmån. Genom att behålla 


gymmet påvisar kommunen att arbetsgivaren fortsatt satsar på sina anställdas 


hälsa och välmående. Gymmet fyller också en funktion i det rehabiliterade 


området och nyttjas för arbetsträning och liknande insatser.  


Kostnaden för gymmet som sådant inbegriper hyra, städ och service-


kostnad/avtal till en kostnad av drygt 147 000 kronor per år. Avskrivning av 


maskiner är klart och de är fortsatt av god kvalitet. Behovet av någon större 


investering av inventarier är således inte aktuellt under de kommande åren. 


Träningsbidrag/friskvårdsbidrag 


Sedan 2014 har det funnits ett träningsbidrag som personalförmån till 


medarbetarna. 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. Hälsa är inte bara en personlig 


angelägenhet utan även en gemensam resurs som är avgörande för verksam-


hetens prestation. Därför föreslås en övergång från träningsbidrag till ett 


friskvårdsbidrag enligt Skatteverkets riktlinjer, där medarbetaren får en större 


möjlighet att nyttja fler motions- och friskvårdsaktiviteter. Hanteringen följer 


dock samma rutin sedan tidigare beslut där friskvårdsbidraget erbjuds alla 


månadsavlönade medarbetare med en sammanhängande anställning om minst 


sex månader och uppgår till max 1 200 per år. För att stärka attraktiviteten 


ytterligare, och hamna mer i paritet med övriga kommuner/regioner, föreslås 


en översyn kring beloppet på 1 200 kronor per år.  


Friskvårdstimme som alternativ till friskvårdsbidrag 


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. Arbetsgivaren möter medarbetares olika behov 


beroende på exempelvis ålder och livssituation. 


Ett hälsofrämjande initiativ för att uppmuntra de anställdas hälsa föreslås 


därför i form av en friskvårdstimme. Förslaget innebär att medarbetare kan 


nyttja antingen friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag. Friskvårdstimmen 


kan således inte kombineras med ett friskvårdsbidrag utan valet sker årsvis. 


Friskvårdstimmen erbjuds alla månadsavlönade medarbetare med en 


sammanhängande anställning om minst sex månader.  
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Målet är att timmen planeras och anpassas efter behov och möjligheter i nära 


förankring med närmaste chef. Friskvårdstimmen ska förläggas inom 


ordinarie arbetstid och tas ut under arbetsveckan. Friskvårdstimmen kan 


delas upp i mindre delar, dock ej kortare än 30 minuter. Syftet med frisk-


vårdstimme på arbetstid är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv 


där aktiv återhämning och fysisk aktivitet är naturliga delar av en balanserad 


arbetsvecka och livsstil. Då förmånen friskvårdstimme återupptas föreslås en 


prövoperiod på ett år. En utvärdering görs av HR-avdelningen i anslutning 


till årsskiftet 2022.  


Miljöbilar 


Alla medarbetare som har en tillsvidareanställning erbjuds idag att hyra en 


miljöbil under tre år som ett led i klimatarbetet. Möjligheten att hyra en 


miljöbil nyttjas dock idag inte i den utsträckning som kan anses vara rimligt i 


förhållande till att fortsätta erbjuda tjänsten. Miljöbilar som drivs av gas har 


idag en relativt begränsad marknad för bränslepåfyllning och det finns endast 


ett fåtal leverantörer som erbjuder tjänsten. Detta faktum kan medföra viss 


problematik för den som hyr.  


Förvaltningens bedömning 


Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen 


att kommunstyrelsen beslutar att övergå från ett träningsbidrag till ett 


friskvårdsbidrag samt att erbjuda friskvårdstimme på arbetstid som ett 


alternativ till friskvårdsbidraget.  


Dessutom föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen 


beslutar att gymmet i kommunens regi ska kvarstå.  


Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar 


att möjlighet till hyra av miljöbil inte fortsatt erbjuds från och med 1 februari 


2021. Dock finns redan ingångna avtal som löper på fram till augusti 2023. 


Förslaget är således att förmånen för miljöbil inte längre erbjuds och att avtal 


avslutas i samband med att kvarvarande medarbetares avtal löper ut.  


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


en rutin gällande hanteringen av förmånerna inom friskvård. Nu gällande 


riktlinjer för träningsbidrag föreslås upphävas.  


Finansiering 


Kostnaden för friskvårdsbidraget ryms inom ramen för personalstrategiska 


medel, där det år 2021 är avsatt 1,4 miljoner kronor. Inför budget 2022 ska 


en uppföljning i kommunstyrelsens arbetsutskott ske senast augusti 2021 om 


hur nyttjandegraden varit på friskvårdsbidraget för att i kunna ta ställning till 


en eventuell höjning av beloppet. 


Vad gäller kommungymmet är avskrivning på maskiner klart. Löpande 


kostnad per år är för hyra/städ och serviceavtal/kostnad vilket uppgår till 
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drygt 147 000 kronor. Behovet av någon större investering av inventarier är 


således inte aktuellt under de kommande åren då maskinerna är av fortsatt 


god kvalitet.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 150/2020 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-27 


  


 


Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 


Maria Axelsson, HR-chef            
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§ 4 Dnr 2020/00440  


Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för  
år 2021 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för åren 2021–2023 med 


budget för år 2021.  


Reservation 


Samtliga tjänstgörande ledamöter i Socialdemokraternas partigrupp 


reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingvor Bergmans (S) 


tilläggsyrkanden.  


Protokollsanteckning 


Ingvor Bergman (S) lämnar en protokollsanteckning som redovisas i slutet 


av paragrafen.  


Bakgrund 


Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020, § 159, om flerårsplan 


för åren 2021–2023 och budget för år 2021. I det beslutade dokumentet 


framgår de verksamhetsmässiga och ekonomiska ramar som ligger till grund 


för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet år 2021. Verksamhets-


planen för år 2021–2023 ska vara beslutad av nämnd senast i januari 2021. 


I den föreslagna verksamhetsplanen för kommunstyrelsen har flerårsplanens 


övergripande mål varit utgångspunkten. Fokusområden har skrivits fram och 


identifierade mål och utvecklingsområden finns med som planerade åtgärder. 


Verksamhetsplanen beskriver hur kommunstyrelsen ska arbeta för att styra 


mot politikens viljeriktning och bidra till en högre måluppfyllelse av 


Falköpings kommuns övergripande mål. Uppföljning och bedömning av 


måluppfyllelsen sker utifrån en sammanfattande bedömning. De politiskt 


tagna indikatorerna är en del av detta.  


Kommunfullmäktige har i flerårsplanen beslutat om ett nytt mål 4, inne-


bärande att kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 


med en tillitsbaserad syrning. I kommunstyrelsens verksamhetsplan har den 


nya målformuleringen jobbats in genom att en större tyngdpunkt har lagts på 


förnyelse och utveckling. Kommunstyrelsen eftersträvar ett förändrings-


ledarskap och ett tillitsbaserat arbetsklimat där nämnden kommer att vara 


ledande i kompetenshöjande insatser till kommunens verksamheter.  


För att kunna styra effektivt mot målen finns också en omvärldsanalys som 


beaktar förändringar i omvärlden som kan påverka måluppfyllelsen för 


kommunstyrelsen.  
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I den föreslagna verksamhetsplanen för kommunstyrelsen finns även en 


budget för år 2021. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det 


kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen 


eftersom det ska finnas täckning i budgeten för de åtgärder som 


verksamheten planerar.  


Kommunstyrelsens verksamhetsbudget för år 2021 uppgår till 100,1 miljoner 


kronor, vilket innebär en förändring från utgående verksamhetsår 2020 då 


verksamhetsbudgeten var 109,5 miljoner kronor.  


Förändringen består av att budgeten om 4,1 miljoner kronor för överför-


myndaren flyttas från kommunstyrelsen till kommunens övergripande 


driftsbudget, en generell uppräkning om 2,3 procent vilket genererar en 


ökning om 0,7 miljoner kronor, samt en politisk förändring på 6 miljoner 


kronor i minskning.  


Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2021 uppgår till 4,9 miljoner 


kronor. Investeringsbudget för mark- och exploatering för år 2021 uppgår till 


40,4 miljoner kronor.  


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer 


kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2021–2023 med budget för  


år 2021.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 152/2020 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-23 


Förslag till verksamhetsplan 2021–2023 


Yrkanden 


Ingvor Bergman (S) yrkar på följande tillägg.  


1. ”Under mål 1 skriva in följande: Barnkonventionen blev lag 1/1 


2020. Varje politisk nämnd ges i uppdrag att ta fram en strategi för 


hur det påverkar nämndens arbete samt hur politiska beslut påverkar 


barns villkor. 


2. Ur kommunstyrelsen avsatta medel för strategiska satsningar avsätta 


500 000 till  Statsbyggnadsförvaltningen. Detta i syfte att hålla en 


god planberedskap för bostadsbyggande samt förutsättningar 


förvaltningen att hålla en god service till befintliga företag samt till 


nyetableringar. 


3. Kommunstyrelsen kommer under året att ha en kraftigt minskad 


budget. Detta kommer att få betydande konsekvenser för flera av 


kommunstyrelsens verksamheter. Vi yrkar därför på att en risk och 
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konsekvensanalys genomförs för att belysa hur besparingarna 


påverkar varje verksamhet. 


4. Vidare yrkar på att vid eventuella personalneddragningar skall dessa 


inte ske i form av uppsägningar utan skall ske i form av t ex 


pensionsavgångar eller att man avstår ifrån att tillsätta vakanta 


tjänster.”  


Beslutsgång 


Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner 


att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  


Ordföranden ställer sedan proposition på avslag respektive bifall på Ingvor 


Bergmans (S) första tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 


att avslå tilläggsyrkandet.  


Omröstning begärs.   


Följande propositionsordning godkänns. "Den som vill avslå tilläggs-


yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej."  


Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster. Se omröstningslista 


nedan. Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå tilläggsyrkandet.  


Omröstningslista § 4, tilläggsyrkande 1 


Ledamöter Ja Nej Avstår 


Fredy Neüman (S)  X  


Karola Svensson (C) X   


Dan Hovskär (KD) X   


Jonas Larsson (SD)  X  


Ingvor Bergman (S)  X  


Johanna Svensson (S)  X  


Pema Malmgren (M) X   


Annika Carp (L) X   


Marita Ljus (SD)  X  


Niclas Hillestrand (S)  X  


Erik Kyrkander (V) X   


Vanja Wallemyr (C) X   


Ordförande Adam Johansson (M) X   


Summa 7 6  
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Ordföranden ställer sedan proposition på avslag respektive bifall på Ingvor 


Bergmans (S) andra tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 


att avslå tilläggsyrkandet.  


Omröstning begärs.   


Följande propositionsordning godkänns. "Den som vill avslå tilläggs-


yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej."  


Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 4 nej-röster. Se omröstningslista 


nedan. Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå tilläggsyrkandet.  


Omröstningslista § 4, tilläggsyrkande 2 


Ledamöter Ja Nej Avstår 


Fredy Neüman (S)  X  


Karola Svensson (C) X   


Dan Hovskär (KD) X   


Jonas Larsson (SD) X   


Ingvor Bergman (S)  X  


Johanna Svensson (S)  X  


Pema Malmgren (M) X   


Annika Carp (L) X   


Marita Ljus (SD) X   


Niclas Hillestrand (S)  X  


Erik Kyrkander (V) X   


Vanja Wallemyr (C) X   


Ordförande Adam Johansson (M) X   


Summa 9 4  


 


Ordföranden ställer sedan proposition på avslag respektive bifall på Ingvor 


Bergmans (S) tredje tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 


att avslå tilläggsyrkandet.  


Ordföranden ställer slutligen proposition på avslag respektive bifall på 


Ingvor Bergmans (S) fjärde tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 


beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 
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Protokollsanteckning 


Ingvor Bergman (S) lämnar, med ordförandens medgivande, följande 


protokollsanteckning. 


"Gällande driften av enheten för Platåbergen 


Vi socialdemokrater anser att förslaget att bryta ur slalombacken och 


campingen ur den kommunala enheten för Platåbergen minskar 


samordningsvinsterna. 


Vår uppfattning är att en samlad organisation som inkluderar slalombacke 


och camping skulle skapa förutsättningar för en bättre utveckling av såväl 


besöksnäringen som att skapa möjligheter att utveckla de 


arbetsmarknadspolitiska insatserna om de finns kvar i kommunal regi.”     


  


 


Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 


Susanne Beijbom, ekonom           
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§ 5 Dnr 2020/00372  


Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021.  


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 tillsyns-


ansvaret för andra nämnder och kommunala bolag. 


Internkontrollplanen för 2021 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.  


Nytt arbetssätt 


Inför år 2021 har internkontrollgruppen arbetat fram ett nytt arbetssätt för de 


kommunövergripande kontrollpunkterna. Tidigare har personal på respektive 


förvaltning kontrollerat dessa punkter, men från och med år 2021 kommer de 


kommunövergripande kontrollerna genomföras centralt. Syftet med det nya 


arbetssättet är att få en enhetlig rapportering och samsyn av arbetet med 


internkontrollarbetet och därmed minska risken att tjänstepersoner 


kontrollerar sitt eget arbete.   
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Förvaltningens bedömning 


Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att upprättad intern-


kontrollplan för kommunstyrelsen är i linje med Falköpings kommuns 


riktlinje för intern kontroll.  


Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna 


kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 153/2020 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-20 


Förslag till kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021, 2020-11-20  


Riskvärde för kommunstyrelsens interkontrollpunkter år 2021, 2020-11-23 


  


 


Paragrafen skickas till  
Samtliga förvaltningschefer och nämnder 


Kommunrevisionen 


Pia Alhäll, kommundirektör  


Magnus Fleischer, ekonomichef 


Karin Hallgren, internkontrollgruppen 


Internkontrollgruppen 


Falköpings Hyresbostäder AB            
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§ 6 Dnr 2020/00414 251 


Iordningställande av ny överlämningsbangård på 
Skaraborg Logistic Center, Marjarp 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att starta projekt 


Överlämningsbangård Marjarp till en för kommunen beräknad kostnad 


om 28,5 miljoner kronor samt att utbyggnaden finansieras med medel ur 


kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering projekt 


Överlämningsbangård. 


Kommunstyrelsens beslut 


2 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för åtgärder inom 


projektet till gatuchefen.  


Bakgrund 


Skaraborg Logistic Center erbjuder transportlösningar på väg och järnväg 


som gör att företagen i Skaraborgsregionen kan distribuera och ta emot gods 


från övriga världen på ett effektivt och hållbart sätt. 


Den befintliga överlämningsbangården ansluter till Västra stambanan via 


Falköpings centralstation.  Den nya överlämningsbangården kommer att 


innebära ytterligare en anslutning till Västra stambanan norrut via det nyligen 


byggda förbigångsspåret. Den nya överlämningsbangården är en förutsättning 


för att Skaraborg Logistic Center ska kunna utveckla järnvägslogistiken till 


och från området volymmässigt utan att denna utveckling riskerar skapa 


negativa effekter på regionaltågstrafiken genom att riskera trafikkonflikter vid 


Falköpings centralstation. Den är också en förutsättning för att kunna hantera 


framtidens standard vad gäller tåglängder om 750 meter. 


En ny överlämningsbangård är således en förutsättning för att både erbjuda 


kostnadseffektiv järnvägslogistik till och från Skaraborg Logistic Center och 


att vidareutveckla befintlig regionaltågstrafik, primärt trafiken mellan 


(Skövde/Göteborg) – Falköping – Jönköping. Direktanslutningen till västra 


stambanan möjliggör, förutom att kunna hantera fler och längre tåg, även 


godstågs direkta ankomst och avgång riktning Skövde och norröver. 


Kommunens iordningställande av den nya överlämningsbangården beräknas 


vara klart år 2023. Därefter ska trafikverket ansluta den nya överlämnings-


bangården till västra stambanan. Trafikverkets arbeten beräknas vara klara  


2025. 
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En ny detaljplan, Del av Friggeråker 25:8 M. FL. Ny överlämningsbangård 


Marjarp, har antagits och fått laga kraft, BN § 129, 2020-10-21. Detaljplanen 


möjliggör anläggande av den nya överlämningsbangården. 


Investeringen i en ny överlämningsbangård är beräknad till 77 miljoner 


kronor. 


Inom ramarna för Klimatklivet har Naturvårdsverket beslutat om ett bidrag 


på 50 procent av denna summa. Klimatklivet är ett investeringsstöd som 


delas ut för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser 


som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga 


utsläppsminskning per investerad krona.  


Den nya överlämningsbangården förväntas säkra arbetstillfällen genom ökad 


konkurrenskraft men också bidra till en bättre tillgång till effektiva och 


klimatanpassade transporter i regionen. Klimatnyttan kopplat till 


investeringen beräknas bli en reducering av koldioxid med 30 000 ton per år 


när verksamheten inom Skaraborg Logistic Center är fullt utbyggd. 


Västra Götalandsregionen har genom regionutvecklingsnämnden avsatt  


10 miljoner kronor av riktade särskilda infrastrukturmedel till 


medfinansiering till överlämningsbangård till Falköpings kommun.  


Förvaltningens bedömning 


Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att 


kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att starta projekt 


Överlämningsbangård Marjarp till en beräknad kostnad om 28,5 miljoner 


kronor samt att utbyggnaden finansieras med medel ur kommunstyrelsens 


investeringsmedel för exploatering projekt Överlämningsbangård. Förslag till 


beslut är utformat i enlighet med det beslut som fattats av kommunfull-


mäktige kring flerårsplan 2021–2023 och budget 2021 den 26 oktober 2020,  


§ 159.  Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen 


beslutar att delegera attesträtten för åtgärder inom projektet till gatuchefen.    


Finansiering 


Med ett bidrag om 38,5 miljoner kronor från Naturvårdsverket genom 


Klimatklivet samt medfinansiering från regionutvecklingsnämnden om  


10 miljoner kronor återstår en kommunal investering beräknad till  


28,5 miljoner kronor. 


Kommunens beräknade investering om 28,5 miljoner kronor finansieras med 


medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering projekt 


Överlämningsbangård. 


Investeringen medför en beräknad kapitalkostnad om 1 292 000 kronor per 


år och en beräknad driftkostnad om 1 209 000 kronor per år.  
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 154/2020 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-19 


Projektdirektiv överlämningsbangård Marjarp, 2020-11-20 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 7 Dnr 2020/00446  


Samverkansavtal med Falbygdens Mat och Kultur 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet med Falbygdens Mat 


och Kultur för tiden från och med den 1 januari 2021 till och med den  


31 december 2022.  


Bakgrund 


Falbygdens Mat och Kultur är en ekonomisk förening som bildades år 2001 


för att driva evenemanget Mekelsmäss – Skördefest på Falbygden. Syftet 


med föreningen är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 


tillhandahålla gemensamma lokaler för arrangemang, utställningar och 


försäljning, att gemensamt marknadsföra lokalt producerade livsmedel, 


hantverk och upplevelser samt att arbeta för ökad landsbygdsturism och 


bevarande av kulturvärden. 


Avtalet syftar till att Falbygdens Mat och Kultur ska främja, lyfta och 


marknadsföra konst och kulturupplevelser på lokal och regional nivå. 


Falbygdens Mat och Kultur ska utveckla konst och kulturupplevelser på 


Falbygden genom att genomföra och marknadsföra arrangemangen 


Konstrundan Påsk och (Skördefest) Mekelsmäss – Konstnatten på 


Falbygden. 


Förvaltningens bedömning 


Falköpings kommun och Falbygdens Mat och Kultur har i dagsläget ett avtal 


om samverkan för att utveckla den lokala maten och kulturen. Avtalet 


upphör den 31 december 2020. Båda parter vill fortsätta samarbetet och 


därför har ett förslag till ett nytt avtal tagits fram.  


Det nya avtalet syftar till att Falbygdens Mat och Kultur ska vara Falköpings 


kommun behjälplig med att utveckla delar av marknadsföringen av, konst 


och kulturupplevelser på lokal och regional nivå. Detta innebär vissa 


förändringar från föregående år där det som berör utveckling och främjande 


av lokal mat och livsmedel hanteras av Falköpings kommun i egen regi. 


Falbygdens Mat och Kulturs arbete med att genomföra och marknadsföra 


arrangemangen, Konstrundan Påsk och (Skördefest) Mekelsmäss – 


Konstnatten ska organiseras, planeras och genomföras tillsammans med 


tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen och kommunlednings-


förvaltningens näringslivsavdelning.  


Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna samverkansavtalet 


med Falbygdens Mat och Kultur för år 2021–2022.   
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Finansiering 


Falköpings kommun utbetalar totalt 700 000 kronor för åren 2021–2022 till 


Falbygdens Mat och Kultur. Utbetalning sker kvartalsvis under avtalstiden 


från 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022. Avtalet finansieras 


med medel från kommunstyrelsens budget för år 2021–2022. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 155/2020 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-23. 


Förslag på samverkansavtal med Falbygdens Mat och Kultur 


  


 


Paragrafen skickas till  
Falbygdens Mat och Kultur 


Magnus Sundén, näringslivschef            
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§ 8 Dnr 2020/00425  


Utveckling av biogasanläggningen i Falköping 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att ta fram en utredning kring 


biogasens framtid är slutfört. 


2  Kommunstyrelsen beslutar att genomföra alternativ 2 i utredningen 


”Biogas i Falköping – förutsättningar och vägar framåt”. 


3  Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att påbörja 


en upphandling kring en extern drift av biogasanläggningen. 


4 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget ska delredovisas till 


kommunstyrelsen i mars månad.  


Reservation 


Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) reserverar sig mot beslutet till 


förmån för Jonas Larssons (SD) yrkanden.  


Bakgrund 


Kommunstyrelsen har fått utredningen ”Biogas i Falköping – förutsättningar 


och vägar framåt” presenterad för sig. I utredningen presenteras tre olika 


vägval som kommunen kan ta för biogasens framtid. 


1. Sälja – avskilj biogasdelen från reningsverket. 


2. Arrendera ut – som ovan men behåll ägandet. 


3. Driva vidare som i dag – sälja rågas till extern part. 


Vidare redogörs det i en SWOT-analys för vilka effekter som respektive 


vägval innebär.  


Efter nogsamt övervägande föreslår majoriteten att kommunstyrelsen 


beslutar att gå vidare med alternativ 2. I en tid av stor rörlighet och osäkerhet 


på biogasmarkanden bedömer majoriteten att det under de kommande åren 


kommer vara av betydande svårighet för kommunen att med ekonomisk 


vinst kunna driva anläggningen. En extern aktör med god erfarenhet av drift 


av biogasanläggningar skulle ha en betydligt större möjlighet att kunna driva 


anläggningen på ett affärsmässigt sätt. Samtidigt är den miljövinst som 


produktion av biogas innebär en betydelsefull aspekt för kommunen, därför 


är det viktigt att kommunen behåller ägandet i anläggningen och på så vis 


kan säkerställa att produktion fortsatt sker. Därtill har anläggningen en 


bokfört värde om cirka 47 miljoner kronor och det bedöms som osannolikt 


att kommunen skulle hitta en köpare som är beredd att betala en köpeskilling 


som motsvarar kommunens bokförda värde. Därför skulle en avyttring av 
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anläggningen medföra betydande ekonomisk förlust för såväl kommunen 


som skattebetalarna.  


Den sammantagna bedömningen är därför att i ljuset av nuvarande situation 


på biogasmarknaden ät alternativ 2 mest gynnsamt för Falköpings kommun.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens arbetsutskott § 156/2020 


Ordförandeförslag, 2020-12-14 


Utredningen ”Biogas i Falköping – förutsättningar och vägar framåt”,  


2020-11-10 


Yrkanden 


Jonas Larsson (SD) yrkar följande. 


"Ändringsyrkande punkt 2:  


Kommunstyrelsen beslutar att genomföra alternativ 1 i utredningen ”Biogas i 


Falköping – förutsättningar och vägar framåt” dvs sälja anläggningen.  


Ändringsyrkande punkt 3:  


Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att påbörja 


arbetet med att sälja biogasanläggningen."  


Beslutsgång 


Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Jonas 


Larssons (SD) yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 


arbetsutskottets förslag.  


  


 


Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör            







 


Kommunstyrelsen 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


23 (28) 


Sammanträdesdatum 


2021-01-13 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 9 Dnr 2021/00005  


Kommunstyrelsens delegationsbeslut 


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  Delegat 


81345 Ansökan från Falköpings AIK orientering om 


bidrag för kamratmåltid 


Magnus 


Sundén 


83814 Delegationsbeslut ledningsrätt elljusspår Slutarp 


7:138 mfl 


Alexander 


Järkeborn 


84679 Servitut på Vartofta 7:4 och Vartofta 13:1 till 


förmån för Åsaka 15:3 


Lolita 


Dikanda 


84735 Adressättning för fastigheten Sätuna 5:20 Mikael 


Carp 


84742 Avtal om genomförande och förvaltning av det 


lokala naturvårdsprojektet ”Broddetorps 


Biparadis" 


Pia Alhäll 


84743 Ansökan om extra LONA-bidrag till det lokala 


naturvårdsprojektet "Naturreservatet Väsmestorp 


med stenmurslandskapet" 


Carin 


Franson 
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Dokumentid Beslut  Delegat 


84865 Jordbruksarrende Friggeråker 25:8 m.fl och 


Benefik nyttjanderätt Tåstorp 7:7 m.fl till förmån 


för Bengt-Olof och Tommy Hallberg 


Lolita 


Dikanda 


84916 Ansökan om LONA-bidrag för Grönstrukturplan 


inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, 


Floby och Stenstorp 


Erna Pezic 


84926 Beslut om anställning 


kommunledningsförvaltningen november 2020 


Pia Alhäll 


84935 Försäljning av småhustomt Ängen 2 Lolita 


Dikanda 


84941 Medfinansieringsintyg: Bilaga till ansökan om 


LONA-bidrag för Grönstrukturplan inklusive 


pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och 


Stenstorp 


Carin 


Franson 


84943 Delegationsbeslut markanvisningsavtal del av 


Dotorp 6:28 m.fl. 


Alexander 


Järkeborn 


84958 Ramavtal med Solhems Fönsterputs och Takvård 


AB om fönsterputs 


Pia Alhäll 


84984 Avtal med Public Partner om översyn av 


beredningsprocessen 


Pia Alhäll 


84992 Delegationsbeslut lägenhetsarrende för 


informationsskylt på Bolumstorp 2:6 och Bolum 


4:3 


Alexander 


Järkeborn 


84999 Avtal med Södras Blomsterhandel 2020-2023 Pia Alhäll 


85002 Undertecknat avtal inkasso för Falköpings 


kommun 


Magnus 


Fleischer 


85012 Överlåtelse av avtal från Svanbergs resebyrå till 


Kanalbuss i Norsholm Aktiebolag i samband med 


uppköp 


Pia Alhäll 


85025 Adressättning för fastigheten Karleby 11:4 Mikael 


Carp 


85037 Försäljning av småhustomt Ängen 4 Lolita 


Dikanda 


85052 Avtal med Tele2 Sverige Aktiebolag om 


mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster 


Per 


Augustsson 


85054 Delegationsbeslut om vidaredelegation av 


kommundirektörens beslutanderätt under 


december 2020 


Pia Alhäll 


85066 Adressättning för fastigheten Saleby 14:33 Mikael 


Carp 


85081 Ordförandebeslut om utbetalning av 


kommunstrategiskt bidrag till Åsle Mularp Tiarp 


Hembygdsförening 


Adam 


Johansson 
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Dokumentid Beslut  Delegat 


85082 Personalchefens delegationsbeslut om 


huvudöverenskommelse om lön och allmänna 


anställningsvillkor med mera – HÖK 20, BEA20 


och PAN20 


Maria 


Axelsson 


85083 Ordförandebeslut om utbetalning av 


kommunstrategiskt bidrag till Falköpings 


Närradioförening 


Adam 


Johansson 


85087 Ordförandebeslut om utbetalning av 


kommunstrategiskt bidrag till Alphems 


Arboretum 


Adam 


Johansson 


85096 Värdeintyg för fastigheterna Maskinisten 2 till 7 Lolita 


Dikanda 


85124 Försäljning av småhustomt Sockerröret 7, 


Fåraberget 


Lolita 


Dikanda 


85125 Köpeavtal med handpenning Sockerröret 7, 


undertecknat 


Lolita 


Dikanda 


85129 Köpeavtal Ängen 4 undertecknat Lolita 


Dikanda 


85158 Delegationsbeslut om remittering av förslag på 


policy för lokalförsörjning och projektinvestering 


Linda 


Karelid 


85209 Avtal om förlängning av affärsavtal med Nordea 


bank AB till och med 2020-12-31 


Magnus 


Fleischer 


85210 Undertecknat avtal om ersättning med 


Fastighetsbolaget Mösseberg gällande 


jämkningshandling moms 


Magnus 


Fleischer 


85211 Direktupphandlat avtal om arkivariestöd Linda 


Karelid 


85219 Ordförandebeslut om finansiering av julgåva till 


personal 


Adam 


Johansson 


85224 Beslut om anställning 


kommunledningsförvaltningen december 2020 


Pia Alhäll 
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§ 10 Dnr 2021/00001  


Kommunstyrelsens anmälningsärenden 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 


händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.  


Anmälningsärenden 


Nr Ärende 


1 Protokoll från kommunalförbundet Avfallshantering Östra 


Skaraborgs direktionsmöte den 23 november 2020 


2 Överlåtelseavtal med Åsle-Mularps-Tiarps Hembygdsförening 


om övertagning av informationsskylt i Åsle 


3 Tillsynsrapport – Granskning av kommunstyrelsens 


registerförteckning  


4 Statistik över inkomna synpunkter under perioden augusti till 


november 2020 från DF Respons 


5 Protokoll från Miljönämnden östra Skaraborg den 2 december 


2020 


6 Personuppgiftsincident – intern anmälan 2020-12-10 


7 Revidering av avsättning för sluttäckning av deponin  


TN § 121/2020 
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§ 11 Dnr 2020/00494  


Rapportering från arbetet i Skaraborgs 
kommunalförbund 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Adam Johansson (M) och Ingvor Bergman (S) informerar om aktuella frågor 


inom Skaraborgs Kommunalförbund. Förbundsdirektör Jan Malmgren 


avslutar sin tjänst under februari 2021 för att bli verkställande direktör för 


Stiftelsen Läckö Slott. Eva Thelin, kommundirektör i Tidaholms kommun, 


kommer att inneha tjänsten som tillförordnad förbundsdirektör på 50 procent 


under tiden som rekryteringen av en ny förbundsdirektör pågår.  


Vid sammanträdet med Skaraborgs Kommunalförbunds förbundsdirektion 


den 4 december 2020 behandlades bland annat följande frågor.  


 Samverkan för barns och ungas hälsa i form av en överenskommelse 


mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 


skickas ut till kommunerna för antagande.  


 Skaraborgs Kommunalförbunds budget för år 2021. 


 Arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Skaraborgs 


Kommunalförbund. 


 Information om Västra stambanan. 


 Lägesrapport om Coronapandemin i Skaraborg.  
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§ 12 Dnr 2020/00297  


Workshop om klimatstrategin för åren 2021–2030 


Bakgrund 


Falköpings kommuns nuvarande energi- och klimatstrategi gäller till och 


med år 2020 och det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt styrdokument.  


Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen presenterar miljöstrateg 


Sara Lehman Svensson och chefen för hållbar kommunikation Edvin 


Ekholm utkastet till "Klimatstrategi 2021–2030". En workshop genomförs 


också där kommunstyrelsen får diskutera nedanstående frågeställningar i 


mindre grupper.  


 Avser "Fossilfritt Falköping 2030" kommunen som organisation eller 


som plats? 


 Ska fokus vara på vegetarisk mat (i enlighet med Västra 


Götalandsregionens strategi) eller lokalproducerad mat? 


 Övriga avvikelser från Västra Götalandsregionens strategi och övriga 


frågor?   


 Hur gör kommunstyrelsen verklighet av strategin? Vad är 


kommunstyrelsens roll och vad behöver kommunstyrelsen göra?  


Resultatet av diskussionerna tas med i det fortsatta arbetet med 


klimatstrategin.  


  


 


Paragrafen skickas till  
Sara Lehman Svensson, miljöstrateg  


Edvin Ekholm, chef för hållbar kommunikation  
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