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§ 127 Dnr 2020/00172  

Beslut om att tillåta kommunstyrelsens ersättare att 
lyssna på nämndsammanträdet 19 augusti 2020 via 
ljud- och bildöverföring 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att tillåta kommunstyrelsens ersättare att följa 

nämndsammanträdet via ljud- och bildöverföring.        

Bakgrund 

Folkhälsomyndigheten har till följd av smittspridning av Covid-19 uttalat att 

sammankomster med större antal deltagare bör begränsas och att 

förutsättningarna för evenemang ska ses över med hänsyn till storlek på 

lokal. 

I den rekommendation som kommunledningsförvaltningen skickade ut till 

samtliga förtroendevalda den 17 mars 2020 var rådet till ersättare att inte 

närvara vid sammanträden om man inte kommer att tjänstgöra som 

beslutande.  

För att ge ersättarna möjlighet att ta del av överläggningar, föredragningar 

och diskussioner som sker på nämndens sammanträden föreslås därför ge 

ersättare i nämnden möjlighet att kunna lyssna på sammanträdet via ljud- 

och bildöverföring i realtid.  

Ersättarna har endast möjlighet att kunna ta del av överläggningarna på 

sammanträdet. De kan inte tjänstgöra eller vara del av beslutsfattandet. Vid 

ärenden med sekretessbelagda uppgifter kommer ersättarna att kopplas bort 

från sammanträdeslokalen. 

Nämnden ska fatta beslut om att tillåta ersättare att lyssna på mötet via ljud- 

och bildöverföring. Detta och vilka ersättare som följer sammanträdet via 

ljud- och bildöverföring protokollförs.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-07 

PM rekommendation gällande deltagande på distans, 2020-04-03             
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§ 128 Dnr 2020/00231  

Information om biogas och upphandling av matavfall  

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Information 

Från och med 1 september 2020 löper Falköpings kommuns 

koncessionsavtal ut med Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Avtalet är 

uppsagt och AÖS valde att handla upp behandlingen av både det organiska 

och det brännbara avfallet. Matavfallet från AÖS område kommer att 

behandlas i Jönköping.  

Lars Sjösvärd, verksamhets- och affärsutvecklare från Unik Resurs i Sverige 

AB presenterar vilka möjligheter Falköpings kommun har för att säkerställa 

biogasproduktionen och leverera biogas enligt det avtal som Falköpings 

kommun har med Göteborg energi.  

Anläggningen har förutsättningar och tillstånd att behandla olika typer av 

material. Vid fullt utnyttjande av anläggningen kan 8 GWh produceras. 

1 maj 2020 initierades en dialog med Miljösamverkan Östra Skaraborg 

(MÖS) om tolkning och eventuellt behov av villkorsändring av 

miljötillståndet. Flytgödsel har godkänts och nu arbetas med att utöka 

miljötillståndet med ett godkännande av fastgödsel samt utvidga tillståndet 

till att även omfatta butiksavfall och organiskt avfall från 

livsmedelstillverkning.  

Nya substrat som undersöks är flytgödsel, fastgödsel, djupströbädd, 

spannmålsavrens, butiksavfall, avfall från livsmedelsindustrin etc. 

De politiska förutsättningarna genom biogasutredningen kommer att ge 

stabilare och långsiktiga förutsättningar genom produktionsstöd i olika 

former som gynnar biogasproduktion tillsammans med politiska mål om 

utsortering av organiskt avfall och omställning från fossila bränslen i 

transportsektorn. Vilket ger bättre förutsättningar för biogasproduktion i stort 

i Sverige.    

  

 

Paragrafen skickas till  
Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling 

Stig Säll, VA-chef    

Linda Karelid, kanslichef         
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§ 129 Dnr 2020/00297  

Information om energi- och klimatstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Information 

Klimatstrategi 2021-2030 är efterföljare till kommunens Energi- och 

klimatstrategi 2011-2020. Utkastet som presenteras utgår från Falköpings 

mål om att bli en fossilbränslefri kommun senast 2030. Strategin har tagits 

fram i linje med Västra Götalands kraftsamling ’Klimat 2030’ och innehåller 

samma fokusområden och arbetssätt.  

Klimatstrategins främsta fokusområden är hållbara transporter, förnybara 

och resurseffektiva produkter och tjänster, klimatsmart och hälsosam mat 

samt sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Fyra arbetssätt ska 

genomsyra alla delar av strategin: Kommunen som föregångare, 

klimatplanering och anpassning, satsa på innovationer samt attraktiva 

samhällen. Klimatstrategin förklarar hur omställningen ska ske i linje med 

Falköpings mål om social hållbarhet, kommunens vision om ”Det goda 

livet” och Agenda 2030. Som ett nästa steg behöver handlingsplaner med 

konkreta klimatåtgärder tas fram och följas upp för varje nämnd/förvaltning.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling 

Sara Lehman Svensson, miljöstrateg            
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§ 130 Dnr 2020/00248  

Granskning av efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen (GDPR) 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen lämnar nedanstående yttrande över 

kommunrevisionens granskning av Falköpings kommuns efterlevnad av 

dataskyddsförordningen.       

Bakgrund 

Kommunrevisionen har, med biträde av revisionsföretaget KPMG AB, 

genomfört en granskning av kommunens efterlevnad av 

dataskyddsförordningen. 

Rapporten syftar till att granska kommunens övergripande rutiner för 

efterlevnad av dataskyddsförordningen samt bedöma om rutinerna uppfyller: 

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 

april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 

uppgifter. 

 Riktlinjer från Européen Data Protektion Board (Europeiska 

dataskyddsstyrelsen) 

 Interna riktlinjer/policys 

I granskningsrapporten konstateras att det finns utvecklingsområden och 

brister vad avser arbetet med och efterlevnaden av dataskyddsförordningen.  

Kommunrevisionen önskar få ett skriftligt svar från kommunstyrelsen kring 

vilka eventuella åtgärder samt tidsperiod för genomförande som 

kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av iakttagelser och 

rekommendationer i granskningsrapporten. 

Yttrande 

Dataskyddsarbetet 

Kommunrevisionen bedömer att vid svårigheter för utsedda kontaktpersoner 

att kombinera ordinarie arbetsuppgifter med dataskyddsarbetet bör nämnden 

tillse att det finns tillräckliga resurser för att säkerhetsställa en 

tillfredställande hantering samt efterlevnad av GDPR. 

Föreslagen åtgärd och tidpunkt: Varje förvaltning har utsedda 

kontaktpersoner för att säkerhetsställa hantering samt efterlevnad av 

dataskyddsförordningen. Kontaktpersonerna ingår i kommunens GDPR-

grupp och träffas regelbundet, dataskyddsombudet ansvarar för gruppen. 
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Kommunledningsförvaltningen har själva identifierat att det finns ett 

utbildningsbehov för de personer som arbetar med dataskydd inom 

förvaltningarna. Utbildning för kontaktpersoner planeras under hösten 2020. 

En del har tidigare gått webbutbildningar etc. 

Personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömning och dokumentation 

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker 

för människors friheter och rättigheter. Kommunrevisionen bedömer att 

kommunen under 2019 har för få incidenter inrapporterade samt att 

dokumentationen är bristfällig. Respektive personuppgiftsansvarig ska 

genomföra en risk- och konsekvensanalys följt av en tydlig dokumentation. 

En enhetlig rutin bedöms vara av vikt inom samtliga nämnder och styrelser. 

Föreslagen åtgärd och tidpunkt: En ny e-tjänst för incidentrapportering har 

arbetats fram och driftsatts under våren 2020,  e-tjänsten har kompletterats 

under juni och kommer ytterligare att ses över under hösten. En rutin för 

hantering av personuppgiftsincidenter har tagits fram, denna kommer att ses 

över under hösten med fokus på nämndernas dokumentation av 

personuppgiftsincidenter inklusive risk- och konsekvensbedömning. Vi ser att 

man behöver sprida informationen om personuppgiftsincidenter och den nya 

e-tjänsten i organisationen. En skriftlig information har lagts ut i maj. 

Planen är att informera alla chefer under hösten 2020 och därefter sprida 

informationen vidare ner i organisationen genom arbetsplatsträffar. 

Samtliga uppkomna personuppgiftsincidenter bör rapporteras till 

dataskyddsombudet. Kommunrevisionen bedömer det som viktigt att det 

finns en tydlig uppmaning i rutinbeskrivningen. 

Föreslagen åtgärd och tidpunkt: Rutinen gällande rapportering av 

personuppgiftsincidenter kommer att ses över under hösten 2020. 

Beslutsinstans på tjänstemannanivå bör framgå av rutinbeskrivningen för 

personuppgiftsincidenter.  

Föreslagen åtgärd och tidpunkt: Samtliga nämnder kommer att arbeta med 

sina delegationsbestämmelser och införa ett GDPR-avsnitt under hösten 

2020. 

Kommunrevisionen anser att det finns ett behov av att förvaltningarna samt 

personal ute på fältet får en närmare information om klassning av 

personuppgiftsincidenterna. 

Föreslagen åtgärd och tidpunkt: Utbildningsinsatser beräknas fortsätta 

under våren 2021 för chefer och personal på alla förvaltningar. 
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Kommunrevisionen rekommenderar att kommunstyrelsens ledamöter årligen 

får ta del av en statistik avseende personuppgiftsincidenter inom ramen för 

styrelsens uppsiktsplikt.  

Föreslagen åtgärd och tidpunkt: Förvaltningen kommer att arbeta vidare 

under hösten 2020 med en rutin för rapportering av 

personuppgiftsincidenter. 

Registerförteckningar 

IT-stödet Draftit Privacy används idag för nämndernas upprättande av 

registerförteckningar över de olika personuppgiftsbehandlingar. 

Kommunrevisionen beskriver i granskningen att IT-stödet är alltför 

omfattande och komplext samt är tidskrävande.  

Föreslagen åtgärd och tidpunkt: Ett helt nytt formulär har arbetats fram och 

driftsatts i befinligt IT-stöd under våren 2020. Formulärets uppbyggnad 

följer SKR:s riktlinjer och bedöms stå i överensstämmelse med lagen. Alla 

nya registerförteckningar läggs numera in i befintligt IT-stöd, under 2020 

överför och uppdaterar förvaltningarna även äldre förteckningar. 

Dataskyddsombudet bör enligt granskningen genomföra dokumenterade 

granskningsinsatser för respektive nämnd och bolag. 

Föreslagen åtgärd och tidpunkt: Dataskyddsombudet utför tillsammans med 

utsedda kontaktpersoner kontinuerliga genomgångar av 

registerförteckningar. Resultat och rekommendationer av gjorda 

granskningar dokumenteras. En systematik avseende granskningar ska ses 

över under hösten 2020. 

Registerutdrag, rättelse och radering 

Kommunrevisionen rekommenderar att arbeta fram specifika blanketter för 

begäran av registerutdrag, rättelse och radering för att underlätta för de 

registrerade. 

Föreslagen åtgärd och tidpunkt: Ny e-tjänst för begäran av registerutdrag 

är framtagen och driftsatt under våren 2020. E-tjänsten är publicerad på 

kommunens hemsida. Huruvida det är ändamålsenligt att ta fram särskilda 

blanketter eller e-tjänster för rättelse och radering får bedömas under 

hösten 2020. 

Förvaltningen delar även övriga synpunkter i rapporten gällande de brister 

som förekommit och de identifierade förbättringsområdena. 

Kommunrevisionen bedömer att vid svårigheter för utsedda kontaktpersoner 

att kombinera ordinarie arbetsuppgifter med dataskyddsarbetet bör nämnden 

tillse att det finns tillräckliga resurser för att säkerhetsställa en 

tillfredställande hantering samt efterlevnad av GDPR. 

Föreslagen åtgärd och tidpunkt: Varje förvaltning har utsedda 

kontaktpersoner för att säkerhetsställa hantering samt efterlevnad av 
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dataskyddsförordningen. Kontaktpersonerna ingår i kommunens GDPR-

grupp och träffas regelbundet, dataskyddsombudet ansvarar för gruppen. 

Kommunledningsförvaltningen har själva identifierat att det finns ett 

utbildningsbehov för de personer som arbetar med dataskydd inom 

förvaltningarna. Utbildning för kontaktpersoner planeras under hösten 

2020. En del har tidigare gått utbildningar via nätet etc. 

Personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömning och dokumentation 

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker 

för människors friheter och rättigheter. Kommunrevisionen bedömer att 

kommunen under 2019 har för få incidenter inrapporterade samt att 

dokumentationen är bristfällig. Respektive personuppgiftsansvarig ska 

genomföra en risk- och konsekvensanalys följt av en tydlig dokumentation. 

En enhetlig rutin bedöms vara av vikt inom samtliga nämnder och styrelser. 

Föreslagen åtgärd och tidpunkt: En ny e-tjänst för incidentrapportering har 

arbetats fram och driftsatts under våren 2020, e-tjänsten har kompletterats 

under juni och kommer ytterligare att ses över under hösten. En gemensam 

blankett har tagits fram för att få en enhetlig dokumentation av 

personuppgiftsincidenter. Dokumentation och rutin för att göra risk- och 

konsekvensanalyser kommer att ses över under hösten 2020. Vi ser att man 

behöver sprida informationen om personuppgiftsincidenter i organisationen. 

En skriftlig information har lagts ut i maj. Planen är att informera alla 

chefer på chefsdag under hösten 2020 och därefter sprida informationen 

vidare i organisationen genom arbetsplatsträffar. 

Samtliga uppkomna personuppgiftsincidenter bör rapporteras till 

dataskyddsombudet. Kommunrevisionen bedömer det som viktigt att det 

finns en tydlig uppmaning i rutinbeskrivningen. 

Föreslagen åtgärd och tidpunkt: Rutinen kommer att ses över under hösten 

2020. 

Beslutsinstans på tjänstemannanivå bör framgå av rutinbeskrivningen för 

personuppgiftsincidenter.  

Föreslagen åtgärd och tidpunkt: Samtliga nämnder kommer att arbeta med 

sina delegationsbestämmelser och få med GDPR-avsnittet under hösten 

2020. 

Kommunrevisionen anser att det finns ett behov av att förvaltningarna samt 

personal ute på fältet får en närmare information om klassning av 

personuppgiftsincidenterna. 

Föreslagen åtgärd och tidpunkt: Utbildningsinsatser beräknas fortsätta 

under våren 2021 för chefer och personal på alla förvaltningar. 

Kommunrevisionen rekommenderar att kommunstyrelsens ledamöter årligen 

får ta del av en statistik avseende personuppgiftsincidenter inom ramen för 
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styrelsens uppsiktsplikt. Föreslagen åtgärd och tidpunkt: Förvaltningen 

kommer att arbeta vidare med detta under hösten 2020. 

Registerförteckningar 

IT-stödet Draftit Privacy används idag för nämndernas upprättande av 

registerförteckningar över de olika personuppgiftsbehandlingarna. 

Kommunrevisionen beskriver i granskningen att IT-stödet är alltför 

omfattande och komplext samt är tidskrävande.  

Föreslagen åtgärd och tidpunkt:  

Ett helt nytt formulär har arbetats fram och driftsatts under våren 2020. 

Formulärets uppbyggnad följer SKR:s riktlinjer och bedöms stå i 

överensstämmelse med lagen. Alla nya registerförteckningar läggs numera 

in i det nya formuläret och under år 2020 överför och uppdaterar 

förvaltningarna även äldre förteckningar. 

Dataskyddsombudet bör enligt granskningen genomföra dokumenterade 

granskningsinsatser för respektive nämnd och bolag. 

Föreslagen åtgärd och tidpunkt: Dataskyddsombudet utför tillsammans med 

utsedda kontaktpersoner kontinuerliga genomgångar av 

registerförteckningar. Resultat och rekommendationer av gjorda 

granskningar dokumenteras. En systematik avseende granskningar ska ses 

över under hösten 2020. 

Registerutdrag, rättelse och radering 

Kommunrevisionen rekommenderar att arbeta fram specifika blanketter för 

begäran av registerutdrag, rättelse och radering för att underlätta för de 

registrerade. 

Föreslagen åtgärd och tidpunkt: Ny e-tjänst för begäran av registerutdrag 

är framtagen och driftsatt under våren 2020. E-tjänsten är publicerad på 

kommunens hemsida. Huruvida det är ändamålsenligt att ta fram särskilda 

blanketter eller e-tjänster för rättelse och radering får bedömas under 

hösten 2020. 

Förvaltningen delar även övriga synpunkter i rapporten gällande de brister 

som förekommit och de identifierade förbättringsområdena. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-07-03 

Missiv till granskningsrapport, 2020-05-27 

Kommunrevisionens granskningsrapport, 2020-05-27    

  

Paragrafen skickas till  
Kommunrevisionen            
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§ 131 Dnr 2020/00222  

Återrapport av åtgärdsplan för socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska 

inkomma med en nämndsbehandlad åtgärdsplan för att möjliggöra att 

verksamheten kan rymmas inom fastställd budgetram. Åtgärdsplanen ska 

lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 2 september 2020.  

Bakgrund 

Enligt kommunstyrelsens beslut den 10 juni 2020 § 113 ska barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden inkomma med åtgärdsplaner senast 

den 24 juni för att möjliggöra att verksamheterna kan rymmas inom 

fastställda budgetramar.   

Socialnämnden har inkommit med beslut, uppföljningsrapport och 

åtgärdsplaner. Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en 

uppföljningsrapport. 

Bilagor 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2020 

Uppföljning av ekonomi från barn- och utbildningsnämnden, 2020-06-23 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-06-14 

Individ- och familjeomsorgens handlingsplan tertial 1, 2020 

Strategi för hemmaplanslösningar – barn och unga 

Socialnämnden § 57/2020 
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Barn- och utbildningsnämnden            
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§ 132 Dnr 2020/00217  

Förvaltningsuppföljning per 31 maj 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Information 

Syftet med förvaltningsuppföljning är att ge en snabb övergripande bild av 

Falköpings kommun ekonomiska läge. Under 2020 genomförs tre 

förvaltningsuppföljningar i mars, maj och oktober. I rapporten, vilken är 

framtagen av förvaltningschefer tillsammans med ekonomer, finns en 

helårsprognos för förvaltningen med korta kommentarer per 

verksamhetsområde. Rapporterna sammanställs av ekonomiavdelningen till 

en övergripande förvaltningsrapport för kommunen. 

Den förvaltningsövergripande rapporten presenteras sedan som ett 

informationsärende till kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Målet är att rapporten skall vara klar två veckor efter 

månadsskiftet. Rapporten skickas till kommunstyrelsen alternativt 

arbetsutskottet beroende vilket som infaller först efter att rapporten 

färdigställts. Förvaltningsrapporten utgör normalt sett inte något 

beslutsärende utan är ett informationsärende som ger en fingervisning om 

Falköpings kommuns ekonomiska ställning mellan de officiella 

delårsrapporterna som även innefattar verksamhet- och måluppföljning. 

Prognosen för helårsresultat i denna rapport visar på ett resultat för 

kommunen på 29,5 mnkr mot budgeterat 33,5 mnkr. Detta är en förbättring 

mot prognosen i delårsrapporten per april med 19,5 mnkr. Detta har i 

huvudsak två orsaker, dels regeringens beslut den 18 maj 2020 om 9 mnkr 

ytterligare i statsbidrag och att kommunen höjt prognosen gällande 

ersättning för sjuklönekostnader. Kommunen har även utvecklat rapporten 

vad gäller statistik avseende arbetslöshet. 

Bilagor 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-06-16 

Förvaltningsuppföljning maj 2020 

  

Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder            
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§ 133 Dnr 2020/00088  

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att gå 
ur Cittaslow 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Bakgrund 

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att gå ur Cittaslow.  

Frågan om utträde ur Cittaslow är aktuell och beslut tas av 

kommunfullmäktige den 29 juni 2020.   

Förvaltningens bedömning 

Eftersom kommunfullmäktige den 29 juni 2020 har att ta ställning till frågan 

om utträde ur Cittaslow, så är kommunledningsförvaltningens bedömning att 

frågan avgjorts i ett skede innan denna motion har möjlighet att behandlas i 

kommunfullmäktige.  

Med anledning av detta så föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-28 

Kommunstyrelsen § 60/2020 

Kommunfullmäktige § 25/2020 

Motionen 
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§ 134 Dnr 2019/00521 800 

Besvarande av motion från Henric Hagberg (S) och 
Kelesh Hussein (S) om att införa pluspolarkort i 
Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Bakgrund 

Henric Hagberg (S) och Kelesh Hussein (S) har väckt en motion om att 

kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna för 

Falköpings kommun att införa ett pluspolarkort i kommunen.  Motionen har 

remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden för yttrande 

enligt beslut av kommunstyrelsen den 12 februari 2020, § 25.  

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen, med 

motiveringen att man gärna ser ett bredare utredningsuppdrag vilket har fått 

medhåll av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden föreslår 

att motionen ska anses besvarad då nämnden i samma ärende beslutat att 

genomföra en utredning där frågan om pluspolarkort ingår.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kultur- och 

fritidsförvaltningen beslutat om att påbörja en utredning om hur 

funktionsnedsattas möjligheter att kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter. 

Vidare gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att eftersom 

motionens att-sats handlar om att utreda frågan om pluspolarkort, så kan den 

inrymmas i den utredning som kultur- och fritidsnämnden beslutat att 

genomföra. Med anledning av ovanstående föreslår 

kommunledningsförvaltningen kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Finansiering 

Utifrån den utredning som kultur- och fritidsnämnden själv beslutat att 

initiera så bör en kostnadsbild också utgöra en del av underlaget i 

utredningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 90/2020 

Kultur- och fritidsnämnden § 29/2020 

Socialnämnden § 46/2020 

Kommunstyrelsen § 25/2020 

Kommunfullmäktige § 1/2020 

Motionen 

  

Paragrafen skickas till  
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§ 135 Dnr 2020/00237  

Detaljplan för nytt LSS-boende, Anneborg 1:6, del av 
Jättene 33:6 och del av Friggeråker 25:8 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan 

för ett nytt LSS-boende på fastigheten Anneborg 1:6, del av Jättene 33:6 

samt del av Friggeråker 25:8. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att förklara paragrafen för omedelbart 

justerad.   

Bakgrund 

Socialförvaltningen är i behov av lokaler för att bedriva korttidsverksamhet. 

Socialförvaltningen har som önskemål att ersätta förhyrda lokaler på 

Näregården och Prästgårdsgatan med ett nytt korttidsboende. 

Socialförvaltningen och fastighetsavdelningen har gemensamt tagit fram ett 

projektdirektiv och en förstudie som beskriver behovet av ett nytt 

korttidsboende.  

Förstudien visar på en byggnad på ca 915 kvadratmeter, innefattande två 

avdelningar. Förstudien visar även på en projektkalkyl för genomförande av 

ett nytt korttidsboende på 28,7 miljoner kronor.  

Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

byggnadsnämnden att upprätta en ny detaljplan för att kunna uppföra ett nytt 

korttidsboende på fastigheten Anneborg 1:6, del av Jättene 33:6 samt del av 

Friggeråker 25:8.  

Förvaltningens bedömning 

Vid placeringen av ett nytt korttidsboende i Falköpings tätort är det viktigt 

att platsen får en strategisk placering som passar bra både som boendemiljö, 

vistelsemiljö och för transporter till och från boendet. Det finns i dagsläget 

inte så många obebyggda ytor kvar att förtäta i Falköpings tätort. Eftersom 

det nya korttidsboendet delvis är tänkt att ersätta Näregården som är beläget 

norr om sjukhuset så är en placering i den norra delen av Falköping att 

föredra.  

Kommunen äger marken vid Hildasro, öster om Jättenegatan. Delar av denna 

mark är planlagd för bostadsbebyggelse men i södradelen av Jättenegatan, 

mellan Jättenegatan och Danska vägen, finns ett markområde på knappt 

7000 kvadratmeter som inte är detaljplanelagt. Området omfattar de 

kommunala fastigheterna Anneborg 1:6, del av Jättene 33:6 samt del av 

Friggeråker 25:8. På fastigheten Anneborg 1:6 finns i dagsläget en byggnad 
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med tidsbegränsat bygglov. Byggnaden används som bostad men är på sikt 

tänkt att tas bort. 

För att kunna uppföra ett korttidsboende i en tätort krävs det att marken är 

detaljplanelagd för ändamålet, vilket i detta fall innebär att en ny detaljplan 

behöver upprättas. Därför föreslås kommunstyrelsen att föreslå 

byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för området.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 91/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-29 

Tekniska nämnden § 50/2020 

  

 

Paragrafen skickas till  
Byggnadsnämnden 

Tekniska nämnden            
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§ 136 Dnr 2020/00238  

Antagande av avgifter för grävning i allmän platsmark 
och kommunal mark 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter för 

grävning i allmän platsmark och kommunal mark, enligt framtaget förslag 

från kommunledningsförvaltningen.  

2 Avgifterna gäller från och med den 15 september 2020 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 25 maj 2020, § 52, att föreslå att 

kommunfullmäktige antar framtagna anvisningar för grävning i allmän 

platsmark och kommunal mark med tillhörande avgifter. Vidare föreslog 

tekniska nämnden att kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden 

rätt att revidera anvisningar förutom tillhörande avgifter. 

Av bakgrunden till tekniska nämndens beslut framkommer att syftet med 

grävanvisningarna är att planera och samordna handläggningen av 

grävningar för att minska störningar kring både arbetsplatsen och 

intilliggande områden och för att åstadkomma mer kostnadsneutrala 

grävningar. Ett annat syfte är att säkerställa att kommunen får ersättning för 

de ökande drifts- och underhållskostnader som grävningar medför.  

De avgifter kommunfullmäktige har att ta ställning till är dels en avgift för 

framtida underhåll och dels en veckotaxa. Vid kontakt med 

samhällsbyggnadsförvaltningen framkommer att avgiften för framtida 

underhåll är en redan befintlig avgift som har funnits sedan år 2009. 

Avgiften består av en engångsavgift om 100 kronor per löpmeter skarv av 

asfalt som uppkommer vid grävningar i allmän platsmark och den föreslagna 

avgiften ligger på samma nivå som den befintliga. Syftet med avgiften är att 

täcka den värdeminskning i asfaltsbeläggningen som uppkommer i samband 

med en grävning. Avgiften finns i de flesta kommuner men ofta istället 

utformad då med pris/kvadratmeter schakt istället. När det gäller veckotaxan 

är detta en ny avgift. Avgiften består av en kostnad om 750 kronor per 

påbörjad vecka av ett grävarbete men de tre första veckorna utfaller ingen 

avgift. Avgiften finns av två anledningar. Dels för att täcka kostnader för 

handläggning och dels för att fungera som ett incitament för att minska tiden 

schakter och grävningar står utan att bli återställda. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att grävningar med tillhörande 

omledningar av trafik och övriga störningar ska vara så kortvariga som 
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möjligt. Den stora majoriteten av alla grävtillstånd som beviljas kan 

återställas inom tre veckor vilket innebär att ingen avgift utfaller.  

Förvaltningens bedömning 

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att anta 

framtagna anvisningar för grävning i allmän platsmark och kommunal mark 

med tillhörande avgifter. Enligt 1 § tekniska nämndens reglemente, antaget 

av kommunfullmäktige den 24 februari 2020 § 38, ska tekniska nämnden 

ansvara för väghållning där kommunen är väghållare. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att det är ett dokument som 

tekniska nämnden själva kan fatta beslut om. 

När det handlar om avgifterna som framgår i avsnitt 8 i underlaget är dessa 

avgifter som tas ut för tillhandahållandet av möjligheten att gräva i 

kommunens mark och allmän platsmark. Då det ankommer på 

kommunfullmäktige enligt 5 kap. 1 § p. 2 kommunallagen att fatta beslut om 

avgifter för kommunala prestationer så bedömer 

kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige är behörig att anta 

föreslagna avgifter för grävning i allmän platsmark och kommunal mark. 

Den avgift som tas ut får inte överstiga kommunens självkostnad enligt 2 

kap. 6 § kommunallagen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att kommunfullmäktige  antar 

avgifter för grävning i allmän platsmark och kommunal mark, avsnitt 8 i 

föreslaget dokument. Avgifterna föreslås gälla från och med den 15 

september 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-06-02 

Förslag till KFS för avgifter tillhörande anvisningar för grävning i allmän 

platsmark och kommunal mark, 2020-06-12       

Tekniska nämnden § 52/2020 

  

 

Paragrafen skickas till  
Tekniska nämnden 

Fredrik Johansson, gatuchef 

Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare 
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§ 137 Dnr 2020/00239  

Antagande av sanktionsavgifter för brister som 
uppdagas vid kontroll av arbetsplatser där arbete eller 
aktiviteter pågår inom trafikerade ytor 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta sanktionsavgifter 

för brister som uppdagas vid kontroll av arbetsplatser där arbete eller 

aktiviteter pågår inom trafikerade ytor, enligt 

kommunledningsförvaltningens upprättade förslag. 

2 Avgifterna gäller från och med den 15 september 2020 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 25 maj 2020, § 54, att föreslå att 

kommunfullmäktige antar handboken för arbete på väg med tillhörande 

avgifter samt att kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden rätt 

att revidera handboken för arbete på väg med undantag för avgifter. 

Av bakgrunden till tekniska nämndens beslut framkommer att handboken 

har tagits fram för att skydda personal och trafikanter vid vägarbete eller 

arbeten inom eller i direkt anslutning till trafikerade ytor i Falköpings 

kommun. Genom reglerna i handboken kan planering och anordning av 

vägarbetsplatser utföras på sådant sätt att olycksriskerna minskar. Tekniska 

nämnden beslutade senast att revidera handboken den 16 maj 2016. 

Den avgift som kommunfullmäktige har att ta ställning till är en 

sanktionsavgift. Vid kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen 

framkommer att avgiften har funnits tidigare och beslutade senast av 

kommunfullmäktige den 16 december 2013, § 156. I det nya förslaget har 

avgifterna sänkts. Tidigare kunde sanktionsavgiften uppgå till högst 150 000 

kronor och i det nya förslaget uppgår avgiften till maximalt 52 500 kronor 

(gäller felaktig utmärkning vid en arbetsplats). Syftet med sanktionsavgiften 

är att styra så att en riktig och säker utmärkning sker vid vägarbeten. Det är 

endast kommunen som har rätt att medge skyltning på kommunala gator där 

kommunen är väghållare. Anledningen till sänkningen av avgiften är att de 

nuvarande avgifterna bedöms vara orimligt höga i förhållande till 

överträdelsen.  

Förvaltningens bedömning 

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att anta 

handboken för arbete på väg med tillhörande avgifter. Enligt 1 § tekniska 

nämndens reglemente, antaget av fullmäktige den 24 februari 2020, ska 
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tekniska nämnden ansvara för väghållning där kommunen är väghållare. 

Handboken som tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar är 

av detaljerad karaktär och berör kommunen som väghållare. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att det är ett dokument som 

tekniska nämnden själva kan fatta beslut om. Så har även skett år 2013 och 

år 2016. 

När det handlar om avgifterna i bilaga 3 är dessa är sanktionsavgifter för 

brister som uppdagas vid kontroll av arbetsplatser inom trafikerade ytor. 

Avgifterna är visserligen liknande vitesbelopp men kommer att tas ut som 

sanktionsavgifter vid kontroller som kommunen som väghållare genomför. 

Då det ankommer på kommunfullmäktige enligt 5 kap. 1 § p. 2 

kommunallagen att fatta beslut om avgifter för kommunala prestationer så 

bedömer kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige är behörig 

att anta föreslagna sanktionsavgifter.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att kommunfullmäktige antar 

sanktionsavgifter för brister som uppdagas vid kontroll av arbetsplatser där 

arbete eller aktiviteter pågår inom trafikerade ytor, bilaga 3 i föreslaget 

dokument. Avgifterna föreslås gälla från och med den 15 september 2020.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 93/2020 

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-06-01 

Förslag till KFS för sanktionsavgifter för brister som uppdagas vid kontroll 

av arbetsplatser där arbete eller aktiviteter pågår inom trafikerade ytor, 2020-

06-12 

Tekniska nämnden, § 54/2020 

  

 

Paragrafen skickas till  
Tekniska nämnden 

Fredrik Johansson, gatuchef 

Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare 
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§ 138 Dnr 2020/00246  

Uppdrag om översyn av budgetprocessen 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att 

genomföra en översyn av kommunens budgetprocess. Uppdraget 

inkluderar revidering av kommunens styrdokument med koppling till 

budgetprocessen, lokalförsörjning och investeringar.  

2 Uppdraget skall återrapporteras senast 31 december 2020.  

Bakgrund 

Det har aktualiserats att göra en översyn av budgetprocessen och revidera de 

styrdokument som berörs. Styrdokument som är aktuella för översyn och 

revidering är följande: 

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning, fastställd av 

kommunfullmäktige 26 februari 2018, § 46. 

Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning, fastställdes av 

kommunstyrelsen 7 februari 2018, § 37. 

Policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar, fastställdes av 

kommunfullmäktige 26 juni 2017, § 80. 

Förvaltningens bedömning 

I kommunen pågår ett utvecklingsarbete kring budgetprocess, 

lokalförsörjning och investeringar. Det har exempelvis utarbetats demografi- 

och resursfördelningsmodeller samt utvecklats arbetsformer och dokument 

kring större fastighetsinvesteringar och projektdirektiv. 

Kommunledningsförvaltningen ser ett behov att arbetet med att dokumentera 

och fastställa processer fortskrider. Uppdraget omfattar berednings- och 

beslutsprocesser på politisk nivå samt förvaltningsorganisationens uppdrag 

kring beslutsunderlag för denna process. 

Finansiering 

Finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budgetram. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 94/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-06-12 

  

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Sara Cronholm, kommunjurist  
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§ 139 Dnr 2020/00247  

Uppdrag om översyn av personalförmåner 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en 

översyn av personalförmåner.  

2 Uppdraget ska vara slutfört senast 31 december 2020.  

Bakgrund 

Medarbetarna utgör kommunens viktigaste resurs varför det är viktigt att 

våra medarbetare trivs på arbetet. Våra personalförmåner har därför stor 

betydelse för vår möjlighet att attrahera, rekrytera och behålla rätt 

medarbetare.  

Förmåner ger inte bara nöjdare och mer engagerade medarbetare. De kan 

också återspegla och förstärka arbetsgivarvarumärket. För att skapa en 

tydlighet kring vilka värden som är viktiga för oss som kommun ser 

kommunledningsförvaltningen ett behov av att genomföra en 

översyn/utredning av personalförmåner.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger 

kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av personalförmåner.  

Uppdraget ska vara genomfört år 2020. 

Finansiering 

Finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budgetram. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-06-07 

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör            
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§ 140 Dnr 2020/00252  

Uppdrag om utredning om inrättande av kommunal 
enhet Platåbergen 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram 

förslag på organisation för en kommunal enhet för Platåbergen, med 

undantag för camping och skidbacke. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att påbörja 

en utredning om hur campingen och skidbacken kan arrenderas ut till en 

annan aktör som en samlad anläggning. 

3 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget ska delredovisas till 

kommunstyrelsen i november 2020.    

Reservation 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna, Ingvor Bergman 

(S), Fredy Neüman (S), Johanna Svensson (S) och Niclas Hillestrand (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingvor Bergman (S) yrkande med 

följande motivering. 

”Socialdemokraterna reserverar sig emot att bryta ur slalombacken och 

Falköpings camping ur förslaget kring en samlad organisation för utveckling 

av Platåbergen. Vi socialdemokrater ser istället stora vinster med att låta hela 

driften finnas i kommunal regi. Vi ser att ett sådant koncept skulle ge stora 

samordningsvinster och bidra till en utveckling av såväl besöksnäring som 

att utveckla arbetsmarknadspolitiska insatser och inom ramen för kommunal 

regi. 

Vi delar därmed flera av intentionerna i tjänstemannaförslaget. Samt att en 

utvärdering sker under 2024.” 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna, Jonas Larsson 

(SD) och Marita Ljus (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingvor 

Bergmans (S) yrkande. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har fått en utredning om platåbergen presenterad för sig. 

Majoriteten föreslår att gå vidare med de delar av utredningen som innebär 

att inrätta en kommunal enhet för Platåbergen, där enheter som i dag finns 

spritt på olika förvaltningar samlas under en gemensam enhet. 

Majoriteten föreslår dock att inte gå vidare med förslaget om att drifta 

camping och skidbacke i kommunal regi. Den nuvarande ekonomiska 

situationen och osäkerheten kring de ekonomiska prognoserna för framtiden 
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gör att kommunen under innevarande och kommande år behöver prioritera 

det kommunala kärnuppdraget. Därför vill majoriteten fullt ut pröva 

möjligheten att låta en privat aktör drifta både camping och skidbacke som 

en samlad anläggning.  

Yrkanden 

Ingvor Bergman (S) yrkar att de verksamheter som ska driftas i den nya 

kommunala enheten är följande: 

- Campingen 

- Mössebergsbacken 

- Motionscentralen  

- Cykelcentrum 

- Djurparken 

- leder  

 

Dan Hovskär (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget respektive Ingvor 

Bergman (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

ordförandeförslaget. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning, rösta ja för att 

bifalla ordförandeförslaget, rösta nej för att bifalla Ingvor Bergman (S) 

yrkande.  

Med ett omröstningsresultat 7 ja-röster respektive 6 nej-röster har 

kommunstyrelsen beslutat att bifalla ordförandeförslaget. 

 

Omröstningslista § 140 

 Ledamöter Ja Nej Avstår 

S Fredy Neüman  X  

C Karola Svensson X   

KD Dan Hovskär X   

SD Jonas Larsson  X  

S Ingvor Bergman   X  

S Johanna Svensson  X  

M Ingrid A. Jarlsson X   

L Annika Carp X   
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Omröstningslista § 140 

 Ledamöter Ja Nej Avstår 

SD Marita Ljus  X  

S Niclas Hillestrand  X  

V Erik Kyrkander X   

C Eva Dahlgren X   

M Ordförande Adam Johansson X   

 Summa 7 6  

     

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 

Maria Wallengren, förvaltningschef kultur- och fritid 

Magnus Sundén, Näringslivschef 
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§ 141 Dnr 2020/00135  

Prövning av verksamhetens förenlighet med det 
kommunala ändamålet och den kommunala 
befogenheten för verksamhetsåret 2019 för Falköpings 
Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, 
Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens 
Bredband AB 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings Hyresbostäder, 

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB, Hotellfastigheter i Falköping AB 

och Falbygdens Bredband AB bedöms ha bedrivit sina verksamheter 

under verksamhetsåret 2019, på ett sätt som är förenligt med det 

kommunala ändamålet för verksamheterna och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheter som gäller för verksamheterna. 

Jäv 

Fredy Neüman (S) och Jonas Larsson (SD) deltar inte i handläggningen av 

detta ärende på grund av jäv.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen årligen i beslut, 

pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är 

förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för den kommunala befogenheten. Kommunledningsförvaltningen har 

utifrån aktuella bolagsordningar, årsredovisningar och 

bolagsstyrningsrapporter från verksamhetsåret 2019 gjort en prövning av 

bolagens verksamheter. Kommunledningsförvaltningen har i sin prövning 

kommit fram till att Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget 

Mösseberg, Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB 

har bedrivit sin verksamhet under verksamhetsåret 2019 på ett sätt som är 

förenligt med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.  

Bakgrund 

Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen, ska kommunstyrelsen i årliga beslut för 

varje hel- och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget 

bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Om kommunstyrelsen skulle finna att så inte är fallet ska 

den lämna förslag på nödvändiga åtgärder till kommunfullmäktige.  
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Kommunala bolag i Falköpings kommun 

De bolag som är aktuella för kommunstyrelsen att genom sin uppsiktsplikt 

granska är Falköpings Hyresbostäder AB och dess dotterbolag Fastighets-

aktiebolaget Mösseberg AB samt Hotellfastigheter i Falköping AB, 

Falbygdens Bredband AB och Ekehagens Forntidsby AB. Det sistnämnda 

bolaget granskas av annan tjänsteperson på grund av att undertecknad 

befinner sig i en jävssituation. 

Metod för prövningen 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om den verksamhet som bolagen 

har bedrivit under år 2019 dels varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och dels om verksamheten varit förenlig med de kommunala 

befogenheterna. För att kunna bedöma detta har bolagens bolagsordningar 

granskats utifrån kraven i 10 kap. 3 och 4 §§ kommunallagen. Vidare har 

bolagens årsredovisningar granskats för verksamhetsåret 2019 samt de 

bolagsstyrningsrapporter för år 2019 som bolagen har upprättat. 

Prövningen 

Falköpings Hyresbostäder AB 

Falköpings Hyresbostäder AB är ett helägt kommunalt bolag. 

Bolagsordningen ändrades senast den 15 april 2020. 

Falköpings Hyresbostäder AB är ett allmännyttigt kommunalt aktiebolag i 

enlighet med lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostads-

aktiebolag. Förutsättningarna för att vara ett sådant bolag framgår av 1 § 

nämnda lag. Bland annat ska bolaget i sin verksamhet huvudsakligen 

förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. Vidare 

ska bolaget främja bostadsförsörjningen i den kommun som är ägare till 

bolaget.  

Varje kommun ska enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostads-

försörjningsansvar planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa 

förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att 

främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 

genomförs.  

Årsredovisningens redogörelse för bolagets verksamhet samt 

bolagsstyrningsrapporten bedöms vara förenlig med kommunallagens 

bestämmelser. 

Den sammantagna bedömningen som görs är att bolagets verksamhet under 

år 2019, i likhet med prövningen föregående verksamhetsår, har utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna och i förenlighet med 

verksamhetens ändamål.  
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Fastighetsaktiebolaget Mösseberg 

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg är ett dotterbolag till Falköpings Hyres-

bostäder AB. Falköpings Hyresbostäder AB äger numera 100 procent av 

aktierna sedan minoritetsaktieägare lösts ut. Bolagsordningen ändrades 

senast den 15 april 2020. 

Kommunens befogenhet att allmänt främja näringslivet i kommunen genom 

att tillgodose näringslivets behov av lokaler finns reglerad i 3 kap. 6 § lagen 

(2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen). Enligt 

nämnda lagrum får kommuner tillgodose små företags behov av lokaler i 

kommunen under förutsättning att verksamheten inriktas på 

företagarkollektivet i allmänhet. Endast om det finns särskilda skäl får 

kommuner tillgodose enskilda företags behov av lokaler i kommunen. Av  

1 kap. 3 § befogenhetslagen framgår vidare att denna verksamhet, trots 

bestämmelserna i 2 kap. 6 och 7 §§ kommunallagen, ska bedrivas på 

affärsmässiga grunder.  

För kommunal lokalhållning till små företag gäller att verksamheten ska  

vara inriktad på företagarkollektivet i allmänhet (prop. 2008/09:21 s. 98). 

Vad som menas med små företag får bedömas till från fall till fall. EG-

kommissionens rekommendation (2003/361/EG) den 6 maj 2003 definierar 

små företag som fristående företag som tillsammans med partnerföretag eller 

anknutna företag har färre än 50 anställda och har en omsättning eller 

balansomslutning som motsvarar högst 10 miljoner euro. EG-komissionens 

rekommendation kan tjäna som vägledning. En viktig restriktion för denna 

kommunala befogenhet är dock att de kommunala insatserna ska vara 

inriktade på företagarkollektivet i allmänhet. Befogenheten att tillgodose 

enskilda företags lokalbehov är starkt begränsad och får endast ske om det 

finns särskilda skäl. 

När det gäller affärs- och serviceverksamhet har det ansetts att kommunens 

uppgifter inom bostadsförsörjningen medför befogenhet att tillhandahålla 

vissa lokaler för kommersiell närservice åt hushållen (se Ulf Lindqvist, 

Kommunala befogenheter, åttonde upplagan, 2016, sidan 400).   

Årsredovisningens och bolagsstyrningsrapportens redogörelse för bolagets 

verksamhet bedöms vara förenlig med kommunallagens bestämmelser.  

Den sammantagna bedömningen som görs är att bolagets verksamhet under 

år 2019, i likhet med prövningen föregående verksamhetsår, har utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna och i förenlighet med 

verksamhetens ändamål. 

Hotellfastigheter i Falköping AB 

Hotellfastigheter i Falköping AB är ett helägt kommunalt bolag. Bolags-

ordningen ändrades senast den 30 mars 2020. 

Det finns inte något uttryckligt lagrum som reglerar kommunens kompetens 

att äga och förvalta fastighet för hotelländamål. Enligt 2 kap. 8 § kommunal-
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lagen får kommunen genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i 

kommunen. Individuellt inriktat stöd till enskilda får lämnas bara om det 

finns synnerliga skäl för det. Som redogjorts för ovan får kommuner enligt  

3 kap. 6 § lagen befogenhetslagen tillgodose enskilda företags behov av 

lokaler i kommunen om det finns särskilda skäl.  

När det gäller hotellverksamhet har det funnits en lång tradition av att 

kommuner har engagerat sig i hotellrörelser. Frågan om kommuners 

engagemang har varit kompetensenligt har prövats vid flera tillfällen och 

ofta har engagemanget ansetts vara kompetensenligt. Enligt praxis får en 

kommun engagera sig i en hotellanläggning om de befintliga anläggningarna 

med hänsyn till omfattning och standard samt omständigheterna i övrigt 

framstår som otillräckliga, och behovet av anläggningar inte kan väntas bli 

tillgodosett genom insatser av enskilda företag och personer (se RÅ 1968 K 

726 och RÅ 1968 K 728).  

Kommunens befogenhet på hotellområdet kan sägas vara av restriktiv 

komplementär natur, det vill säga hotellbranschen är en näringsgren som en 

kommun har befogenhet att ingripa i bara när det enskilda initiativet framstår 

som otillräckligt eller det finns något annat speciellt förhållande som kan 

rättfärdiga det kommunala ingripandet (se Ulf Lindqvist, Kommunala 

befogenheter, åttonde upplagan, 2016, sidan 306).  

Det kan konstateras att Falköpings kommun endast äger en hotellfastighet 

och ger inte stöd till någon särskild hotellrörelse. Det är dock enligt rättsfall 

inte en kommunal befogenhet att möjliggöra hotellverksamhet om det finns 

privata aktörer som bedriver hotellverksamhet i sådan omfattning att den får 

anses tillräcklig. Bedömningen av när ett enskilt initiativ framstår som 

otillräckligt är inte lätt att göra och varierar givetvis beroende på hur 

marknaden ser ut för tillfället.  

De förutsättningar som förelåg i hotellbranschen i Falköpings kommun 

under verksamhetsåret 2019 var enligt SCB att det fanns sex stycken hotell 

med totalt 181 rum och 303 bäddar. 50 av rummen tillhandahölls av Hotell 

Falköping vilket motsvarar cirka 75 bäddar. Det är dock enligt 

turismavdelningen på Falköpings kommun svårt att avgöra behovet på en 

marknad enbart utifrån antal bäddar och gästnätter. Boendeanläggningarnas 

attraktivitet, målgrupp och standard är också avgörande. Behovet av 

gästnätter inom HSV, dvs hotell, stugbyar och vandrarhem, har dock stadigt 

ökat i Falköpings kommun och har ökat med 85 procent under åren 2009–

2019. Enligt turismavdelningen är det viktigt att kommunen ser till att trygga 

att det kan fortsätta bedrivas hotellverksamhet i den omfattning och av den 

kvalitet som sker idag där helhetslösningen med anslutningen till 

Stadsteatern är urskiljande och höjer helhetsupplevelsen för kunden. Om det 

inte skulle bedrivas hotellverksamhet i byggnaden framstår utbudet som 

otillräckligt. Det bör också påpekas att fastigheten ligger i samma byggnad 

som medborgarhuset vilket medför viss fysisk och juridisk problematik och 
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möjligtvis skulle det kunna utgöra ett sådant speciellt förhållande som också 

kan tala för ett kommunalt ingripande. 

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Hotellfastigheter i 

Falköping AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet, under verksamhetsåret 

2019, på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter som 

gäller för verksamheten. 

Falbygdens Bredband AB 

Falbygdens Bredband AB är ett delägt kommunalt bolag. Falköpings 

kommun äger 49 procent av aktierna i bolaget. Resterande del av aktierna 

äger Falbygdens Energi AB. Bolagsordningen ändrades senast den 22 april 

2015.  

Det finns inte någon speciallagstiftning som reglerar kommunens kompetens 

att engagera sig på bredbandsområdet. Enligt de allmänna befogenheterna i 2 

kap. 1 § kommunallagen, får kommuner själva ha hand om sådana 

angelägen- heter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 

område eller deras medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en 

annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Av 2 kap. 7 § 

kommunal-lagen framgår att kommuner får driva näringsverksamhet, om 

den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga 

anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen.  

Konkurrensverket, Post- och telestyrelsen och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) har gemensamt gett ut en skrift som berör huruvida 

kommunal bredbandsutbyggnad är kompetensenlig. Enligt skriften 

(Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet, utgiven år 2010) 

baseras svensk bredbandspolitik på att marknaden i första hand ska 

tillgodose behovet av bredband. Kommunala aktörer bör träda in endast när 

kommersiella marknadsförutsättningar inte föreligger.  

Enligt doktrin är det vanligt idag att kommunägda bolag ägnar sig åt att 

förvalta det passiva nätet, så kallat svart fiber inklusive rör/kanalisation. Ur 

ett kompetensperspektiv får det betraktas som tämligen okontroversiellt att 

ett kommunägt bolag anlägger, förvaltar och hyr ut passiva fiberoptiska nät. 

Det är enkelt att argumentera för att sådan verksamhet är till stor nytta för de 

egna kommuninvånarna och för utvecklingen av kommunen i stort. Denna 

typ av investeringstung verksamhet bär stora likheter med andra typer av 

allmännyttig kommunal affärsverksamhet såsom eldistribution och 

energiförsörjning (se Roland Adrell och Robert Moldén, Kommunala bolag, 

upplaga 1, 2014, sidor 194f). 

Det konstateras att bolagsordningen inte har förändrats sedan den senaste 

prövningen. Årsredovisningens och bolagsstyrningsrapportens redogörelse 

för bolagets verksamhet bedöms vara förenlig med kommunallagens 

bestämmelser.  
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Den sammantagna bedömningen som görs är att bolagets verksamhet under 

år 2019 har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och i 

förenlighet med verksamhetens ändamål. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB, 

Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB, bedöms ha 

bedrivit sina verksamheter under verksamhetsåret 2019, på ett sätt som är 

förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheterna och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för verksamheterna.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-06-03 

- Stämmoprotokoll från Hotellfastigheter i Falköping AB, Fastighets AB 

Mösseberg och Falköpings Hyresbostäder AB. 

- Årsredovisningar för år 2019 från Hotellfastigheter i Falköping AB, 

Fastighets AB Mösseberg, Falköpings Hyresbostäder AB och Falbygdens 

Bredband AB.  

- Granskningsrapporter till årsstämman gällande Hotellfastigheter i 

Falköping AB, Fastighets AB Mösseberg och Falköpings Hyresbostäder 

AB. 

- Bolagsstyrningsrapporter från Hotellfastigheter i Falköping AB, 

Fastighets AB Mösseberg, Falköpings Hyresbostäder AB och Falbygdens 

Bredband AB.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Falköpings Hyresbostäder AB 

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg 

Hotellfastigheter i Falköping AB 

Falbygdens Bredband AB 
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§ 142 Dnr 2020/00298  

Uppdrag om utvärdering av kommunens arbete med 
Covid-19  

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att 

genomföra en utvärdering av Falköpings kommuns samlade insatser 

under Covid-19 pandemin. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att utvärderingen ska redovisas senast i 

samband med kommunens årsredovisning för 2020.           

Bakgrund 

Falköpings kommuns uppgift vid extraordinära händelser är att tillsammans 

med andra offentliga aktörer upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och 

minimera negativ påverkan på människor och samhälle vid händelse av kris. 

Det är viktigt att dra lärdom av det som nu inträffat för att vi ska stå ännu 

starkare inför de eventuella krissituationer som kan tänkas uppstå i 

framtiden. Varje extraordinär händelse, i detta fall av Covid-19 pandemin, 

ger oss betydelsefulla erfarenheter som kan bidra positiv och stärka vår 

verksamhet. 

Krisen är långt ifrån över, men det är viktigt att understryka vikten av att 

denna utvärdering påbörjas redan nu för att säkerställa att 

kunskapsinhämtning om det tidiga skedet i pandemins förlopp inte går 

förlorat. 

En utvärdering utgör också grund för analys av vilka behov som kan finnas 

av ytterligare åtgärder i arbetet med att motverka och hantera händelser av 

liknande slag. Detta för att påverkan på människor, företag och övriga 

samhället kan begränsas i så stor utsträckning som möjligt.  

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsen senast i samband med årsredovisning för 2020. Beroende 

på hur pandemin utvecklas kan arbetet komma att fortsätta även därefter.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, Kommundirektör 
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§ 143 Dnr 2020/00299  

Uppdrag om intern granskning med anledning av AÖS 
upphandling av matavfall 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att 

genomföra en förvaltningsövergripande intern granskning om 

kommunens arbete med AÖS upphandling av matavfall.   

2 Kommunstyrelsen beslutar att utvärderingen ska redovisas senast 4 

november 2020.           

Bakgrund 

Falköpings kommun blev 2008 medlem i Avfallsförbundet Östra Skaraborg. 

Sedan dess har kommunen haft ett koncessionsavtal för behandling av det 

matavfall som är insamlat från medlemskommunerna. Ny lagstiftning har 

förhindrat ett fortsatt avtal och AÖS har därför genomfört en upphandling av 

matavfallet. 

Kommunen missade att delta i upphandlingen och står därför för tillfället 

utan material till den kommunala biogasanläggningen.  

För att säkerställa att kommunen har fullgoda rutiner vid inlämnande av 

anbud, en tydlig ansvarsfördelning och arbetssätt mellan kommunen och 

upphandlingsenheten i Skövde samt ansvarsfördelning mellan 

kommunstyrelsen och tekniska nämnden föreslås kommunstyrelsen ge 

kommundirektören att genomföra en förvaltningsövergripande intern 

granskning.   

Yrkanden 

Niclas Hillestrand (S) yrkar att ändra beslutspunkt 2 från ” 

Kommunstyrelsen beslutar att utvärderingen ska redovisas senast under 

hösten 2020.” till ”kommunstyrelsen beslutar att utvärderingen ska redovisas 

senast 4 november 2020.”      

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på beslutspunkt 1 och finner att det enbart 

finns ett förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

ordförandeförslaget. 

Ordförande ställer proposition på beslutspunkt 2 i ordförandeförslaget 

respektive Niclas Hillestrands (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt Niclas Hillestrands (S) yrkande.      

  

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, Kommundirektör   
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§ 144 Dnr 2020/00052  

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Anmälningsärenden 

Nr Ärende 

1 Protokoll från miljönämnden östra Skaraborg den 3 juni 2020 

2 Protokollsutdrag § 31/2020 - Beslut om sanktionsavgift för 

livsmedelsanläggning som påbörjat verksamhet utan anmälan om 

registrering, Mössebergs camping 

3 Mötesanteckningar från beredning för hållbar samhällsplanering den 

10 juni 2020 

4 Protokoll från Miljösamverkan östra Skaraborg den 16 juni 2020 

5 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund förbundsdirektionen den 

5 juni 2020 

6 Arkivtillsyn av byggnadsnämnden 2020/139 

7 WSP:s rapport om befolknings- och bostadsanalys 2020 

8 Statistik från andra kvartalet 2020 över inkomna synpunkter från DF 

Respons 

9 Protokoll från Samordningsförbundet Östra Skaraborg den 16 juni 

2020 
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§ 145 Dnr 2020/00001  

Anmälda delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Delegationsbeslut 

Ordförandebeslut (§ 3) 

Diarienr Beslut Delegat  

2019/529 Tilläggsavtal till hyres- och driftavtalet 

med Falköpings Alpin om öppethållande 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

 

Allmänna ärenden (§ 6) 

Diarienr Beslut Delegat  

2020/243 Yttrande om vattenverksamhet för 

anläggande av bro över Lidan på 

fastigheten Rosenskog 1:1 

Kommunekolog 

2020/275 Remiss till socialnämnden om yttrande 

om förslag till färdtjänstreglemente 

Skaraborg 

Kanslichef 

2019/395 Jaktupplåtelse del av Friggeråker 25:8 Mark- och 

exploateringsingenjör 

2020/236 Remitterat strategi för digitalisering till 

andra nämnder 

Kanslichef 

 

Personalärenden – kommunövergripande (§ 7) 

Beslut om anställningar KLF juni Delegat  

Infrastrukturstrateg 

HR-chef 

Lönekonsult, vikariat t.o.m. 2021-08-31 

Chef hållbar utveckling 

Kommundirektör 

Lönechef 

Beslut om anställningar KLF juli  

Inga anställningar i juli 2020  
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Fastighetsärenden (§ 10) 

Diarienr Beslut Delegat  

2020/56 Försäljning av småhustomt 2 Stenstorp Mark- och 

exploateringsingenjör 

2020/102 Tilläggsavtal om del av Gamla stan 2:26 

(kv Maskinisten) 

Mark- och 

exploateringsingenjör 

2020/290 Servitut på Vartofta 25:2 till förmån för 

Åsaka 15:3 

Mark- och 

exploateringsingenjör 

2020/291 Jordbruksarrende på del av Alvared 4:164 Mark- och 

exploateringsingenjör 

2020/292 Uppsägning av nyttjanderättsavtal på del 

av Gamla stan 2:26 till förmån för 

Hjulmakaren 4 

Mark- och 

exploateringsingenjör 

2020/293 Uppsägning av nyttjanderättsavtal på del 

av Gamla stan 2:26 till förmån för 

Tillskäraren 3 

Mark- och 

exploateringsingenjör 

2020/294 Avstyckning från del av Alvared 4:164, 

Åsarps gamla förskola 

Mark- och 

exploateringsingenjör 

2020/295 Markanvisningsavtal på delar av Dotorp 

6:28 och Tåstorp 7:7, Egen Lokal i 

Sverige AB 

Mark- och 

exploateringsingenjör 

2020/296 Partiell nyttjanderätt på del av fastigheten 

Alvared 4:164 till förmån Alvared 11:2 

Mark- och 

exploateringsingenjör 

2019/320 

253 

Markanvisningsavtal med Götenehus AB 

för del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 

2A del 2 

Mark- och 

exploateringsingenjör 
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