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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:00–16:06, ajournering kl. 14:32–14:49 

Beslutande Adam Johansson (M), Ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice 
ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande, 
jäv § 113 
*Roger Lundberg (S), tjänstg. ers., § 113 
Fredy Neüman (S) 
Dan Hovskär (KD) 
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Vanja Wallemyr (C), jäv § 113 
*Eva Dahlgren (C), tjänstg. ers., § 113 
 

Ersättare 

 

Roger Lundberg (S), tjänstg. ers., § 113 
Heléne Svensson (S), tjänstg. ers., § 113 
Eva Dahlgren (C, tjänstg. ers., § 113 
Corry Thuresson (S) 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Pia Alhäll, kommundirektör 
Sebastian Helin, kommunsekreterare  
Magnus Fleischer, ekonomichef, § 106 
Elin Stål Tingbratt, redovisningsansvarig, § 106 
Martin Halje, Söderberg & Partners, § 106 
Filip Holmström, Söderberg & Partners, § 106 
Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur, § 107 
Fredrik Johansson, biträdande förvaltningschef, § 107 
Amelie Sandström, biträdande stadsbyggnadschef, § 107, § 113 
Kajsa Björck, verksamhetsutvecklare, § 109 
Håkan Persson, IT-chef, § 110 
Susanne Beijbom, ekonom, § 112 
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation, § 112 
Dina Ebbeson, biträdande förvaltningschef, § 112 

Justerare Johanna Svensson (S) 

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 106-119 

Ordförande Adam Johansson 

Justerare  Johanna Svensson 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Justeringsdatum 2022-08-19 

Anslaget är uppsatt  2022-08-19–2022-09-09  

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 
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§ 106   Dnr 2022/00322 

Delåterrapportering av uppdrag om kommunens 
tryggande av pensioner 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Hantering av pensioner är en stor ekonomisk, långsiktig och strategiskt fråga 

för en kommun. Kommunstyrelsen har gett ekonomichefen i uppdrag att 

utreda frågan om kommunens skall avsätta ytterligare medel för tryggande 

av kommunens pensionsåtagande, i enlighet med kommunstyrelsen beslut 

den 6 april 2022, § 61. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 augusti 2022 lämnas nu en 

återrapportering kring utredningen av dessa frågor. Konsultföretagen 

Söderberg & Partners har anlitats för att göra en utredning kring frågan om 

tryggande av pensioner i Falköpings Kommun. Information lämnas nu av 

representanter från företaget samt Elin Stål Tingbratt, redovisningsansvarig, 

och Magnus Fleischer, ekonomichef, Falköpings kommun. Frågeställningar 

som information lämnas kring kan sammanfattas i följande: 

 

 Bakgrund och grunder för kommunen som arbetsgivare gällande 

pensionsfrågor. 

 Hur hanteras och redovisas pensioner i Falköping. 

 Pensionsskulden – ansvarsförbindelsen vad innebär detta. 

 Kommunen har satt av ett pensionskapital 2005-2014, 

pensionsportföljen. Hur skall denna nyttjas? Skall ytterligare medel 

avsättas?  

 Framtida tryggande av pensioner Falköping- alternativa möjligheter 

och val. 

 Skall kommunen lösa in del av ansvarsförbindelsen- köp 

pensionsförsäkring.  

 Nytt avtal AKAP KR – vad får det för effekter. 

 Dokument kring hantering av pensioner, revidering finanspolicyn 
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Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-10 

 Utredning tryggande av pensioner, Söderberg & Partners presentation 

skickas efter kommunstyrelsens sammanträde 2022-08-17 

 Kommunledningsförvaltningens presentation skickas efter 

presentationen 2022-08-17 

  

 

Paragrafen skickas till  
Magnus Fleischer, ekonomichef            
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§ 107 Dnr 2022/00267 

Utökade kostnader för överlämningsbangård - begäran 
av tilläggsanslag till kommunens investeringsbudget 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka 

kommunstyrelsens investeringsbudget för mark- och exploatering 2023 

med 20 miljoner kronor till projekt överlämningsbangård. För år 2023 blir 

tilläggsanslaget 7 miljoner kronor då annat projekt (budgeterat till 13 

miljoner kronor) föreslås senareläggas enligt beslutspunkt 2. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omprioritera i 

kommunstyrelsens investeringsbudget för mark- och exploatering och 

senarelägger projektet Krokstorp handelsområde gång- och cykelbro. 

Kommunstyrelsens beslut 

3 Kommunstyrelsen beslutar att iordningställa överlämningsbangården 

enligt projektdirektivets utredningsalternativ 3 med ett 3:e spår till en 

utökad kostnad om 10,5 miljoner kronor, vilket är inkluderat i 

ovanstående 20 miljoner kronor. 

4 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för åtgärder enligt 

beslutspunkt 3 till gatuchefen. 

5 Beslutspunkt 3 och 4 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 

beslutar enligt beslutspunkt 1-2.  

Sammanfattning 

Skaraborg Logistic Center erbjuder effektiva och hållbara transportlösningar 

på väg och järnväg för näringslivet i Skaraborgsregionen med omnejd. För 

att Skaraborg Logistic Center ska kunna utveckla kapaciteten på området, 

kunna ta emot 750 m långa tåg, skapa bättre förutsättningar för 

regionaltågstrafiken ska det, enligt tidigare beslut, byggas en ny 

överlämningsbangård. Den nya överlämningsbangården beräknas vara klar 

2023, och efter det bygger Trafikverket en anslutning till västra stambanan 

till en beräknad kostnad av 70 miljoner kronor.  

Investeringen av överlämningsbangården var tidigare beräknad till 77 

miljoner kronor. Stöd erhålls från Naturvårdsverkets Klimatklivet om 38,5 

miljoner kr och från Västra götalandsregionens regionutvecklingsnämnd om 

10 miljoner kronor.  

 A
J,

 J
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

46
76

62
67

5




 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-17 
 

 

  
 

 

 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

 

Upphandling av uppdraget har varit ute under juni månad. Under detta arbete 

har det uppdagats att projektet har fått fördyrande kostnader. Avvikelserna 

gäller mer omfattande markarbeten, uppräkning av tidigare kalkyl och 

framför allt generella kostnadsökningar. Den totala kostnaden är nu 97 

miljoner kronor. 

Enligt förvaltningens bedömning är de planerade satsningarna med den nya 

överlämningsbangården nödvändiga för att Skaraborg Logistic Center ska 

vara fortsatt konkurrenskraftigt som logistikområde. Den kommer ge 

möjlighet att möta den växande efterfrågan på hållbara transporter och kan 

hantera aktörernas ökande volymer av godståg på området. Dessutom 

kommer området utökas med ny verksamhetsmark. För att kunna hantera de 

ökade volymerna och framtida utveckling av området är det nödvändigt att 

bygga enligt utredningsalternativ 3 som innebär att även ett tredje spår byggs 

utmed de övriga spåren på överlämningsbangården.  

Den totala kostnaden för projekt överlämningsbangård är 97 miljoner kronor. 

Projektet har därmed ökad investeringskostnad om 20 miljoner kronor. Den 

ökade kostnaden finansieras genom att senarelägga investeringen på 13 

miljoner kronor för Krokstorp gång- och cykelbro som finns med i 

Flerårsplan 2022-2024. Resterande 7 miljoner kronor finansieras genom 

utökad budgetram för investeringar år 2023. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-14 

 Avtal med Trafikverket om ny överlämningsbangård vid Marjarps 

logistikområde, KF 2020-10-26, §129 

 Iordningställande av ny överlämningsbangård på Skaraborg Logistic 

Center, Marjarp, KF 2021-02-22, §3 

 Projektdirektiv överlämningsbangård Marjarp, 2020-11-20 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige  

Erna Pezic, stadsbyggnadschef 

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig 

Ekonomiavdelningen 

Fredrik Johansson, gatuchef 

Tomas Berg, infrastrukturförvaltare 

Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur            
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§ 108 Dnr 2022/00216 

Ändring av riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och hantering av resultatutjämningsreserv 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändring 

av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändringen 

gäller från och med den 15 september 2022 och ersätter nuvarande 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv. som antogs av kommunfullmäktige den 19 

december 2016, § 155. 

Sammanfattning 

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare 

och i ett längre tidsperspektiv. Enligt kommunallagen ska kommun-

fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning i varje 

enskild kommun. Kommunfullmäktige har i Falköping kommuns flerårsplan 

beslutat om finansiella mål för perioden 2022-2024. Den nu föreslagna 

revideringen av riktlinjen för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv överensstämmer med den av kommunfullmäktige 

beslutade flerårsplanen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-16 

 Förslag på ändrade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv 

 Nu gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering 

av resultatutjämningsreserv 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 109 Dnr 2022/00120 

Dataskyddsombudets granskning av efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen vad gäller behandling av 
personuppgifter vid överföring till tredje land 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen godkänner inventeringen av behandling av 

personuppgifter vid överföring till tredje land och skickar den till 

dataskyddsombudet för granskning. 

Sammanfattning 

Genom dataskyddsförordningen har alla Europeiska unionens (EU:s) 

medlemsstater och länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(EES) ett skydd för personuppgifter. Personuppgifter kan därför överföras 

fritt inom detta område. Utanför EU/EES finns inga generella regler som ger 

motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller därför regler om 

under vilka förutsättningar det är tillåtet att överföra personuppgifter till 

länder utanför EU/EES.  

I juli 2020 slog EU-domstolen fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och 

USA inte gav ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till 

USA. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är 

tillåtet att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till 

mottagare i USA. 

Dataskyddsombudet genomför nu en granskning av nämndernas behandling 

av personuppgifter vid överföring till tredje land. Syftet med granskningen är 

att utvärdera om de personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningens 

regler vad gäller hanteringen av personuppgifter i samband med överföring 

till tredje land.  

En inventering av förekomsten av överföring av personuppgifter till tredje 

land inom kommunstyrelsens verksamhet har genomförts. Utfallet vid 

inventeringen visade att det finns system där det förekommer 

personuppgiftsbehandlingar där det med största sannolikhet sker 

överföringar av personuppgifter till tredje land. Vid inventeringen upptäcktes 

även ett personuppgiftsbiträdesavtal där det anges att underbiträden finns i 

USA. Avtalet tecknades i mars 2020, alltså innan EU-domstolen meddelade 

sin dom i det så kallade Schrems II-målet. 
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Kommunledningsförvaltningen bör se över användandet av systemen och 

vidta skyddsåtgärder eller upphöra med överföringen samt kontakta det 

aktuella personuppgiftsbiträdet och förhandla om avtalet så att det lever upp 

till gällande regler i dataskyddsförordningen.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

inventeringen av behandling av personuppgifter vid överföring till tredje 

land och skickar den till dataskyddsombudet för granskning. 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01 

 Rapport om inventering inom kommunstyrelsen, 2022-05-10 

 Granskningsplan från dataskyddsombudet, 2022-02-24 

  

 

Paragrafen skickas till  
Elinor Stenberg, dataskyddsombud 

Kajsa Björck, verksamhetsutvecklare            
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§ 110 Dnr 2022/00230 

Uppdrag om plan för centralt ägarskap av IT-utrustning 
samt samverkan gällande digital mognad 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta 

fram en plan för en övergång till ett centralt ägarskap av datorer, 

mobiltelefoner, surfplattor, skrivare, AV-utrustning och trådlösa 

accesspunkter. 

2  Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att söka 

samverkan med andra kommuner i syfte att effektivisera samt öka 

förutsättningarna för ändamålsenlig digitalisering. 

Sammanfattning 

I samband med tidigare organisationsförändringar fick kommundirektören i 

uppdrag att fortsätta med effektivisering av stöd-, service- och 

stabsfunktioner som är kommunövergripande, där IT-avdelningen ingår. 

Efter genomlysning av IT-avdelningens verksamhet har kommunlednings-

förvaltningen landat i ett förslag om ett centralt ägarskap av IT-utrustning. 

Effekter som förväntas av ett centralt ägande är teknikplattformar som är 

både modernare, säkrare, resurseffektivare, klimatsmartare och som stöttar 

ändamålsenlig digitalisering. 

Vidare bör kommunen söka samverkan med närliggande kommuner i de fall 

där applikationer kräver omfattande IT-infrastruktur eftersom kommunerna 

är volymmässigt små. IT-avdelningen samverkar med Tidaholms kommun. 

Ett projekt som pågår idag är en gemensam upphandling, drift och 

förvaltning av ett nytt ekonomisystem. Det är nio kommuner som samverkar 

i detta projekt och enligt planen ska alla nio använda samma system och 

stöttas av en central förvaltningsorganisation. Falköping är en av dessa nio 

kommuner. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23 

  

Paragrafen skickas till Håkan Persson, IT-chef, Dina Ebbesson, bitr. 

förvaltningschef och Pia Alhäll, kommundirektör            
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§ 111 Dnr 2022/00248 

Prövning av verksamhetens förenlighet med det 
kommunala ändamålet och den kommunala 
befogenheten för verksamhetsåret 2021 för Ekehagens 
Forntidsby AB 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att Ekhagens Forntidsby AB bedöms ha 

bedrivit sin verksamhet, under verksamhetsåret 2021, på ett sätt som är 

förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 

med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 

Sammanfattning 

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

pröva om kommunens aktiebolag har bedrivit sin verksamhet på sätt som är 

förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för den kommunala befogenheten. Kommunledningsförvaltningen har i sin 

prövning på Ekehagens Forntidsby AB kommit fram till att mellan 1 januari 

till den 31 juli 2021 har bolaget bedrivit sin verksamhet under 

verksamhetsåret 2021 på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet och utförts inom ram för de kommunala befogenheter som gäller 

från verksamheten.  

Den 16 juni 2021 hölls ordinarie bolagsstämma och det beslutades att 

bolaget skulle träda i likvidation den 1 augusti samma år. En årsredovisning 

finns för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-07-31.  Från augusti till 

december har likvidatorn ansvar och han har upprättat ett bokslut som är 

reviderat och klart. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-17 

  

Paragrafen skickas till  
Ekhagens Forntidsby AB 

Kommunrevisionen 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Magnus Fleischer, ekonomichef   

 A
J,

 J
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

46
76

62
67

5




 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-17 
 

 

  
 

 

 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

 

§ 112 Dnr 2022/00265 

Kommunstyrelsens budgetunderlag för åren 2023-2025 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelsens 

budgetunderlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2023-

2025. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens budgetunderlag är framtaget utifrån dokumentet 

Falköpings kommun budgetförutsättning 2023-2025. 

Kommunledningsförvaltningen beskriver i dokumentet en samlad bild över 

de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar nämnden har inför 

budgetarbetet till flerårsplanen för år 2023-2025. 

Kommunstyrelsens preliminära driftsram enligt budgetförutsättning inför 

flerårsplanen för åren 2023-2025 är 107 200 tkr för år 2023. Investeringar 

för kommunstyrelsen är 5 100 tkr. Mark- och exploatering är planen 35 500 

tkr för år 2023. Mark- och exploaterings investeringsbudget kommer att vara 

enskilt, underlaget kommer att tas fram senare i processen. 

Under våren 2022 har kommunledningsförvaltningen diskuterat och 

uppdaterat områden utifrån de politiskt satta målen samt utifrån resurser. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 70/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-16 

 Kommunstyrelsens budgetunderlag för åren 2023-2025 

 Inkomna ansökningar gällande kommunstrategiska bidrag för år 2023 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Budgetberedningen 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Dina Ebbeson, bitr. förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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§ 113 Dnr 2022/00262 

Avsiktsförklaring mellan Falköpings kommun och 
Svenska Kyrkan Falköping för utförande av 
gemensamma och/eller anslutande delar inom projektet 
utveckling av stadskärnan 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen mellan 

Falköpings kommun och Svenska kyrkan Falköping inom projektet för 

utvecklingen av stadskärnan. 

Jäv 
Ingvor Bergman (S), Jonas Larsson (SD) och Vanja Wallemyr (C) deltar ej i 

handläggningen av detta ärende på grund av jäv. 

Sammanfattning 

En av de bärande idéerna i utformningen av stadskärnan och i projektet 

”Utvecklingen av stadskärnan” som pågår i kommunen är att skapa en 

sammanhållen gestaltning mellan de offentliga platserna som kommunen 

ansvarar för och de offentliga platserna som Svenska kyrkan ansvarar för. 

För att detta ska kunna ske krävs att båda parter utför sina respektive delar i 

symbios gällande tidplan och gestaltning. Därför har en avsiktsförklaring 

tagits fram för att dels visa på parternas vilja till samarbete och dels för att 

förtydliga parternas ansvar och åtagande gentemot varandra.  

Den huvudsakliga principen för ansvarsfördelningen är att respektive part 

ansvarar för genomförandet inom sin egen fastighet. I de fall där kommunen 

ansvarar för genomförandet på mark som ägs av Svenska kyrkan ska detta 

förhållande regleras genom särskilda avtal. För de delar som omfattas av 

avsiktsförklaringen beräknas utförandet påbörjas år 2024. Projektering av 

området kan komma att ske under år 2023. Planering och genomförande ska 

ske i nära samverkan mellan parterna. 

Inför att utförande påbörjas ska särskilt beslut om budget tas. 

Genomförandet av avsiktsförklaringen är beroende av framtida 

investeringsbeslut i kommunfullmäktige såväl som i kyrkorådet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2022 

 Avsiktsförklaring, 2022-06-09  

 Sammanträdesprotokoll från Kyrkorådets arbetsutskott, 2022-06-08 
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 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01 

  

Paragrafen skickas till 

Fredrik Johansson, biträdande förvaltningschef 

Svenska kyrkan Falköping 
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§ 114 Dnr 2022/00198269 

Flytt av stenmur inom fastigheten Tåstorp 7:7 
(Sikagårdens industriområde) 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att flytta stenmuren inom fastigheten Tåstorp 

7:7 (Sikagårdens industriområde) till en beräknad kostnad om 580 000 

kronor. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående åtgärd 

till gatuchefen. 

Sammanfattning 

Inom mark som är planlagd för industriändamål finns en skyddad biotop i 

form av en stenmur som behöver flyttas för att detaljplanen ska kunna 

genomföras. Falköpings kommun har beviljats dispens för att flytta 

stenmuren enligt detaljplanen. 

Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens investeringsmedel för 

exploatering år 2022. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01 

 Beslut från Länsstyrelsen i västra Götalands län om dispens för att ta 

bort en stenmur på fastigheten Tåstorp 7:7 i Falköping kommun 

  

 

Paragrafen skickas till  
Erna Pezic, stadsbyggnadschef 

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig 

Ekonomiavdelningen 

Fredrik Johansson, gatuchef            
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§ 115 Dnr 2022/00199269 

Flytt av åkerholme, odlingsrösen, stenmur samt 
skyddade arter (inom Brogärdets industriområde) 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att flytta åkerholme, odlingsrösen, stenmur 

samt skyddade arter inom Brogärdets industriområde till en beräknad 

kostnad om 250 000 kronor. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående 

åtgärder till gatuchefen. 

Sammanfattning 

Inom mark som är planlagd för industriändamål finns skyddade biotoper i 

form av åkerholme, odlingsrösen, stenmur och skyddade arter som behöver 

flyttas för att detaljplanerna ska kunna genomföras. Falköpings kommun har 

beviljats dispens för att flytta de skyddade biotoperna samt de fridlysta 

arterna till den närliggande naturmarken. 

Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens investeringsmedel för 

exploatering år 2022. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/2022 

 Beslut från Länsstyrelsen om dispens från fridlysningsreglerna om att 

flytta artskyddade växter i samband med genomförandet av detaljplan 

för industriändamål 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-30 

 Beslut från Länsstyrelsen om dispens från 

biotopskyddsbestämmelserna för att ta bort en åkerholme med mera 

  

 

Paragrafen skickas till  
Erna Pezic, stadsbyggnadschef 

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig 

Ekonomiavdelningen 

Fredrik Johansson, gatuchef            
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§ 116 Dnr 2022/00288 

Antagande av handlingsprogram enligt lagen om skydd 
mot olyckor 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta handlingsprogram 

enligt lagen om skydd mot olyckor, att gälla från och med den 15 

september 2022. 

Sammanfattning 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutade den 19 maj 

2022, § 13, att godkänna utformningen av handlingsprogrammet samt att 

skicka det vidare för beslut om antagande i respektive kommunfullmäktige i 

Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Bakgrunden till översynen av 

handlingsprogrammet är att det har skett förändringar i lag om skydd mot 

olyckor (LSO) samt tillhörande förordning och att det därmed ställts högre 

krav på kommunerna som påverkar handlingsprogrammets innehåll. Förslag 

på handlingsprogram har tidigare varit utsänt på remiss. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 

handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, men anser även att 

tidigare lämnade synpunkter bör beaktas vid kommande revidering av 

dokumentet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 75/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-06 

 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, §13/2022 

 Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor i Falköping, 

Götene, Skara och Tidaholms kommuner 

 Remissammanställning 

  

 

Paragrafen skickas till  
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg            
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§ 117 Dnr 2022/00001 

Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen. 

Nr Ärende 

1 Beslut från Miljödepartementet om vattenmyndighetens 

förslag till åtgärdsprogram för vatten år 2021-2027 

2 Protokoll från Samordningsförbundet Skaraborg den 7 juni 

år 2022 

3 Mötesanteckningar från beredningen för hållbar 

samhällsplanering den 16 februari 2022 

4 Mötesanteckningar från beredningen för hållbar 

samhällsplanering den 15 juni 2022 

5 Protokoll från direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund 

den 3 juni 2022 

6 Protokoll från det kommunala pensionärsrådet sammanträde 

den 9 juni år 2022 

7 Protokoll från direktionen för Miljösamverkan östra 

Skaraborg den 14 juni 2022 

8 Statistik över inkomna synpunkter till 

kommunledningsavdelningen via programmet DF respons 

under perioden 2022-04-01 - 2022-07-31 
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§ 118 Dnr 2022/00002 

Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2022 

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. Kommun-

styrelsen 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 delegations-

bestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande 

sammanträde. Anmälda delegationsbeslut presenteras för kommunstyrelsen i 

form av nedanstående förteckning. 

Anmälda delegationsbeslut 

Dokumentid Beslut Handläggare 

88830 Avtal med Knowit Secure AB om 

informationsklassning och riskanalys 

gällande införande av Microsoft Teams 

Håkan Persson 

90248 Delegationsbeslut om remiss om 

riktlinje för solenergi på kommunala 

byggnader 

Linda Karelid 

90293 Avtal mellan Falköpings kommun och 

Meaplus om produkten SEFOS 

Håkan Persson 
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90369 Avtal med L Eriksson Fastigheter AB 

om lägenhetsarrende på fastigheten 

Gamla Stan 2:26 

Lolita Dikanda 

90370 Uppsägning lägenhetsarrende L 

Eriksson Fastigheter AB, undertecknat 

Lolita Dikanda 

90387 Ordförandebeslut om godkännande av 

överlåtelse av biogasleveransavtal 

Adam 

Johansson 

90390 Köpeavtal med Jula Logistics AB 

gällande del av fastigheten Friggeråker 

25:8 med flera 

Alexander 

Järkeborn 

90420 Uppsägning av jakträttsavtal på 

fastigheterna Tåstorp 7:7 och 

Falköpings-Gunnestorp 5:4 

Alexander 

Järkeborn 

90421 Uppsägning av jaktavtal gällande 

jakträtt på fastigheterna Anneborg 1:5, 

Friggeråker 25:8, Mösseberg 45:1-3 och 

Bestorp 12:12 

Lolita Dikanda 

90431 Avtal med Entergate AB om esMaker, 

ett molnbaserat verktyg för enkäter och 

undersökningar 

Pia Alhäll 

90437 Ordförandebeslut gällande 

iordningställande av VA och allmän 

plats inom detaljplan Anneborg 1:6 

Hildasro signerad 

Alexander 

Järkeborn 

90465 Delegationsbeslut om remiss av strategi 

och handlingsprogram för kommunägd 

skog 

Linda Karelid 

90509 Uppsägning av jakträttsavtal på del av 

fastigheten Valaberg 4:4 

Lolita Dikanda 

90510 Avtal om jakträtt på del av fastigheten 

Valaberg 4:4 

Lolita Dikanda 

90512 Avtal med Lantbogårdens Lantbruk AB 

om jordbruksarrende på fastigheten 

Väsmestorp 2:50 med flera 

Lolita Dikanda 
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90513 Uppsägning av jordbruksarrende 

gällande fastigheten Väsmestorp 2:50 

med flera 

Lolita Dikanda 

90515 Uppsägning av avtal om jakträtt på del 

av fastigheten Väsmestorp 2:50 

Lolita Dikanda 

90527 Avtal om jakträtt på del av fastigheten 

Friggeråker 25:8 

Lolita Dikanda 

90531 Ordförandebeslut gällande 

kommunstyrelsens beslut om att lämna 

yttrade på Trafikverkets förslag om 

förlängd och breddad ekobonus 

Adam 

Johansson 

90554 Avtal med Sörby jaktlag om jakträtt på 

del av fastigheten Väsmestorp 2:50 

Lolita Dikanda 

90560 Avtal om jakträtt på del av fastigheten 

Bestorp 12:12 

Lolita Dikanda 

90562 Uppsägning av avtal gällande jakträtt på 

del av fastigheten Stenstorp 2:53 

Lolita Dikanda 

90563 Avtal om jakträtt på del av fastigheten 

Stenstorp 2:53 

Lolita Dikanda 

90566 Avtal om servitut på del av fastigheten 

Muraren 12 till förmån för fastigheten 

Gamla stan 2:26 

Lolita Dikanda 

90567 Uppsägning av avtal gällande jakträtt på 

fastigheten Bestorp 12:12 Mösseberg 

Lolita Dikanda 

90571 Uppsägning av jakträtt på del av 

fastigheten Väsmestorp 2:49 med flera 

Lolita Dikanda 

90573 Avtal med Ullene Åsaka jaktlag om 

jakträtt på del av fastigheten 

Väsmestorp 2:50 med flera 

Lolita Dikanda 

90577 Avtal med Solum Search AB om 

konsulttjänst i samband med rekrytering 

av förvaltningschef samhällsskydd 

mellersta Skaraborg 

Pia Alhäll 

90590 Avtal med Graffman AB om 

konsulttjänst inom turism och hållbar 

Pia Alhäll 
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platsutveckling Hornborgasjön - 

Fördjupning avseende det offentliga 

ansvarstagandet 

90591 Uppsägning Luttra jaktlag undertecknat Lolita Dikanda 

90592 Uppsägning jordbruksarrende del av 

Redberga 1:27 m.fl. 

Lolita Dikanda 

90595 Avtal jakträtt Yllestad 1:39 del av 

undertecknat 

Lolita Dikanda 

90598 Avtal jakträtt Alvared 4:164 del av, 

undertecknat 

Lolita Dikanda 

90599 Avtal jakträtt Kinneved 1:23 del av, 

undertecknat 

Lolita Dikanda 

90600 Avtal jakträtt Bestorp 12:12 del av, 

undertecknat 

Lolita Dikanda 

90601 Avtal Markanvisning Falevi 1:1 del av, 

undertecknat 

Lolita 

Dikanda 

 

90603 Uppsägning jakt Bestorp 12:12 del av 

undertecknat 

Lolita 

Dikanda 

 

90605 Uppsägning jakt Sånnarp 2:5 del av, 

undertecknat 

Lolita 

Dikanda 

 

90608 Avtal jakträtt Torrevalla 1:1 del av, 

undertecknat 

Lolita 

Dikanda 

 

90611 Uppsägning jakt Sånnarp 2:5 del av 

undertecknat 

Lolita 

Dikanda 
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§ 119 Dnr 2022/00011 

Rapportering från arbetet i kommunalförbunden år 
2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Ingen ny information finns tillgänglig då kommunalförbunden ej haft möten 

sedan föregående sammanträde med kommunstyrelsen. 
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:00–16:06, ajournering kl. 14:32–14:49 


Beslutande Adam Johansson (M), Ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice 
ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande, 
jäv § 113 
*Roger Lundberg (S), tjänstg. ers., § 113 
Fredy Neüman (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Jonas Larsson (SD), jäv § 113 
 
 


*Heléne Svensson (S), tjänstg. ers., § 113 
Johanna Svensson (S) 
Pema Malmgren (M) 
Annika Carp (L) 
Marita Ljus (SD) 
Niclas Hillestrand (S) 
Erik Kyrkander (V) 
Vanja Wallemyr (C), jäv § 113 
*Eva Dahlgren (C), tjänstg. ers., § 113 
 


Ersättare 


 


Roger Lundberg (S), tjänstg. ers., § 113 
Heléne Svensson (S), tjänstg. ers., § 113 
Eva Dahlgren (C, tjänstg. ers., § 113 
Corry Thuresson (S) 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Pia Alhäll, kommundirektör 
Sebastian Helin, kommunsekreterare  
Magnus Fleischer, ekonomichef, § 106 
Elin Stål Tingbratt, redovisningsansvarig, § 106 
Martin Halje, Söderberg & Partners, § 106 
Filip Holmström, Söderberg & Partners, § 106 
Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur, § 107 
Fredrik Johansson, biträdande förvaltningschef, § 107 
Amelie Sandström, biträdande stadsbyggnadschef, § 107, § 113 
Kajsa Björck, verksamhetsutvecklare, § 109 
Håkan Persson, IT-chef, § 110 
Susanne Beijbom, ekonom, § 112 
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation, § 112 
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Justerare Johanna Svensson (S) 
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Ordförande Adam Johansson 
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§ 106   Dnr 2022/00322 


Delåterrapportering av uppdrag om kommunens 
tryggande av pensioner 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Hantering av pensioner är en stor ekonomisk, långsiktig och strategiskt fråga 


för en kommun. Kommunstyrelsen har gett ekonomichefen i uppdrag att 


utreda frågan om kommunens skall avsätta ytterligare medel för tryggande 


av kommunens pensionsåtagande, i enlighet med kommunstyrelsen beslut 


den 6 april 2022, § 61. 


 


Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 augusti 2022 lämnas nu en 


återrapportering kring utredningen av dessa frågor. Konsultföretagen 


Söderberg & Partners har anlitats för att göra en utredning kring frågan om 


tryggande av pensioner i Falköpings Kommun. Information lämnas nu av 


representanter från företaget samt Elin Stål Tingbratt, redovisningsansvarig, 


och Magnus Fleischer, ekonomichef, Falköpings kommun. Frågeställningar 


som information lämnas kring kan sammanfattas i följande: 


 


 Bakgrund och grunder för kommunen som arbetsgivare gällande 


pensionsfrågor. 


 Hur hanteras och redovisas pensioner i Falköping. 


 Pensionsskulden – ansvarsförbindelsen vad innebär detta. 


 Kommunen har satt av ett pensionskapital 2005-2014, 


pensionsportföljen. Hur skall denna nyttjas? Skall ytterligare medel 


avsättas?  


 Framtida tryggande av pensioner Falköping- alternativa möjligheter 


och val. 


 Skall kommunen lösa in del av ansvarsförbindelsen- köp 


pensionsförsäkring.  


 Nytt avtal AKAP KR – vad får det för effekter. 


 Dokument kring hantering av pensioner, revidering finanspolicyn 
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Underlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-10 


 Utredning tryggande av pensioner, Söderberg & Partners presentation 


skickas efter kommunstyrelsens sammanträde 2022-08-17 


 Kommunledningsförvaltningens presentation skickas efter 


presentationen 2022-08-17 


  


 


Paragrafen skickas till  
Magnus Fleischer, ekonomichef            
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§ 107 Dnr 2022/00267 


Utökade kostnader för överlämningsbangård - begäran 
av tilläggsanslag till kommunens investeringsbudget 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka 


kommunstyrelsens investeringsbudget för mark- och exploatering 2023 


med 20 miljoner kronor till projekt överlämningsbangård. För år 2023 blir 


tilläggsanslaget 7 miljoner kronor då annat projekt (budgeterat till 13 


miljoner kronor) föreslås senareläggas enligt beslutspunkt 2. 


2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omprioritera i 


kommunstyrelsens investeringsbudget för mark- och exploatering och 


senarelägger projektet Krokstorp handelsområde gång- och cykelbro. 


Kommunstyrelsens beslut 


3 Kommunstyrelsen beslutar att iordningställa överlämningsbangården 


enligt projektdirektivets utredningsalternativ 3 med ett 3:e spår till en 


utökad kostnad om 10,5 miljoner kronor, vilket är inkluderat i 


ovanstående 20 miljoner kronor. 


4 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för åtgärder enligt 


beslutspunkt 3 till gatuchefen. 


5 Beslutspunkt 3 och 4 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 


beslutar enligt beslutspunkt 1-2.  


Sammanfattning 


Skaraborg Logistic Center erbjuder effektiva och hållbara transportlösningar 


på väg och järnväg för näringslivet i Skaraborgsregionen med omnejd. För 


att Skaraborg Logistic Center ska kunna utveckla kapaciteten på området, 


kunna ta emot 750 m långa tåg, skapa bättre förutsättningar för 


regionaltågstrafiken ska det, enligt tidigare beslut, byggas en ny 


överlämningsbangård. Den nya överlämningsbangården beräknas vara klar 


2023, och efter det bygger Trafikverket en anslutning till västra stambanan 


till en beräknad kostnad av 70 miljoner kronor.  


Investeringen av överlämningsbangården var tidigare beräknad till 77 


miljoner kronor. Stöd erhålls från Naturvårdsverkets Klimatklivet om 38,5 


miljoner kr och från Västra götalandsregionens regionutvecklingsnämnd om 


10 miljoner kronor.  
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Upphandling av uppdraget har varit ute under juni månad. Under detta arbete 


har det uppdagats att projektet har fått fördyrande kostnader. Avvikelserna 


gäller mer omfattande markarbeten, uppräkning av tidigare kalkyl och 


framför allt generella kostnadsökningar. Den totala kostnaden är nu 97 


miljoner kronor. 


Enligt förvaltningens bedömning är de planerade satsningarna med den nya 


överlämningsbangården nödvändiga för att Skaraborg Logistic Center ska 


vara fortsatt konkurrenskraftigt som logistikområde. Den kommer ge 


möjlighet att möta den växande efterfrågan på hållbara transporter och kan 


hantera aktörernas ökande volymer av godståg på området. Dessutom 


kommer området utökas med ny verksamhetsmark. För att kunna hantera de 


ökade volymerna och framtida utveckling av området är det nödvändigt att 


bygga enligt utredningsalternativ 3 som innebär att även ett tredje spår byggs 


utmed de övriga spåren på överlämningsbangården.  


Den totala kostnaden för projekt överlämningsbangård är 97 miljoner kronor. 


Projektet har därmed ökad investeringskostnad om 20 miljoner kronor. Den 


ökade kostnaden finansieras genom att senarelägga investeringen på 13 


miljoner kronor för Krokstorp gång- och cykelbro som finns med i 


Flerårsplan 2022-2024. Resterande 7 miljoner kronor finansieras genom 


utökad budgetram för investeringar år 2023. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-14 


 Avtal med Trafikverket om ny överlämningsbangård vid Marjarps 


logistikområde, KF 2020-10-26, §129 


 Iordningställande av ny överlämningsbangård på Skaraborg Logistic 


Center, Marjarp, KF 2021-02-22, §3 


 Projektdirektiv överlämningsbangård Marjarp, 2020-11-20 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige  


Erna Pezic, stadsbyggnadschef 


Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig 


Ekonomiavdelningen 


Fredrik Johansson, gatuchef 


Tomas Berg, infrastrukturförvaltare 


Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur            
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§ 108 Dnr 2022/00216 


Ändring av riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och hantering av resultatutjämningsreserv 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändring 


av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 


resultatutjämningsreserv. 


2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändringen 


gäller från och med den 15 september 2022 och ersätter nuvarande 


riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 


resultatutjämningsreserv. som antogs av kommunfullmäktige den 19 


december 2016, § 155. 


Sammanfattning 


God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare 


och i ett längre tidsperspektiv. Enligt kommunallagen ska kommun-


fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning i varje 


enskild kommun. Kommunfullmäktige har i Falköping kommuns flerårsplan 


beslutat om finansiella mål för perioden 2022-2024. Den nu föreslagna 


revideringen av riktlinjen för god ekonomisk hushållning och hantering av 


resultatutjämningsreserv överensstämmer med den av kommunfullmäktige 


beslutade flerårsplanen. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-16 


 Förslag på ändrade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 


hantering av resultatutjämningsreserv 


 Nu gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering 


av resultatutjämningsreserv 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 109 Dnr 2022/00120 


Dataskyddsombudets granskning av efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen vad gäller behandling av 
personuppgifter vid överföring till tredje land 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen godkänner inventeringen av behandling av 


personuppgifter vid överföring till tredje land och skickar den till 


dataskyddsombudet för granskning. 


Sammanfattning 


Genom dataskyddsförordningen har alla Europeiska unionens (EU:s) 


medlemsstater och länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 


(EES) ett skydd för personuppgifter. Personuppgifter kan därför överföras 


fritt inom detta område. Utanför EU/EES finns inga generella regler som ger 


motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller därför regler om 


under vilka förutsättningar det är tillåtet att överföra personuppgifter till 


länder utanför EU/EES.  


I juli 2020 slog EU-domstolen fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och 


USA inte gav ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till 


USA. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är 


tillåtet att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till 


mottagare i USA. 


Dataskyddsombudet genomför nu en granskning av nämndernas behandling 


av personuppgifter vid överföring till tredje land. Syftet med granskningen är 


att utvärdera om de personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningens 


regler vad gäller hanteringen av personuppgifter i samband med överföring 


till tredje land.  


En inventering av förekomsten av överföring av personuppgifter till tredje 


land inom kommunstyrelsens verksamhet har genomförts. Utfallet vid 


inventeringen visade att det finns system där det förekommer 


personuppgiftsbehandlingar där det med största sannolikhet sker 


överföringar av personuppgifter till tredje land. Vid inventeringen upptäcktes 


även ett personuppgiftsbiträdesavtal där det anges att underbiträden finns i 


USA. Avtalet tecknades i mars 2020, alltså innan EU-domstolen meddelade 


sin dom i det så kallade Schrems II-målet. 
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Kommunledningsförvaltningen bör se över användandet av systemen och 


vidta skyddsåtgärder eller upphöra med överföringen samt kontakta det 


aktuella personuppgiftsbiträdet och förhandla om avtalet så att det lever upp 


till gällande regler i dataskyddsförordningen.  


Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 


inventeringen av behandling av personuppgifter vid överföring till tredje 


land och skickar den till dataskyddsombudet för granskning. 


Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 


konsekvenser för kommunstyrelsen. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01 


 Rapport om inventering inom kommunstyrelsen, 2022-05-10 


 Granskningsplan från dataskyddsombudet, 2022-02-24 


  


 


Paragrafen skickas till  
Elinor Stenberg, dataskyddsombud 


Kajsa Björck, verksamhetsutvecklare            
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§ 110 Dnr 2022/00230 


Uppdrag om plan för centralt ägarskap av IT-utrustning 
samt samverkan gällande digital mognad 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta 


fram en plan för en övergång till ett centralt ägarskap av datorer, 


mobiltelefoner, surfplattor, skrivare, AV-utrustning och trådlösa 


accesspunkter. 


2  Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att söka 


samverkan med andra kommuner i syfte att effektivisera samt öka 


förutsättningarna för ändamålsenlig digitalisering. 


Sammanfattning 


I samband med tidigare organisationsförändringar fick kommundirektören i 


uppdrag att fortsätta med effektivisering av stöd-, service- och 


stabsfunktioner som är kommunövergripande, där IT-avdelningen ingår. 


Efter genomlysning av IT-avdelningens verksamhet har kommunlednings-


förvaltningen landat i ett förslag om ett centralt ägarskap av IT-utrustning. 


Effekter som förväntas av ett centralt ägande är teknikplattformar som är 


både modernare, säkrare, resurseffektivare, klimatsmartare och som stöttar 


ändamålsenlig digitalisering. 


Vidare bör kommunen söka samverkan med närliggande kommuner i de fall 


där applikationer kräver omfattande IT-infrastruktur eftersom kommunerna 


är volymmässigt små. IT-avdelningen samverkar med Tidaholms kommun. 


Ett projekt som pågår idag är en gemensam upphandling, drift och 


förvaltning av ett nytt ekonomisystem. Det är nio kommuner som samverkar 


i detta projekt och enligt planen ska alla nio använda samma system och 


stöttas av en central förvaltningsorganisation. Falköping är en av dessa nio 


kommuner. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23 


  


Paragrafen skickas till Håkan Persson, IT-chef, Dina Ebbesson, bitr. 


förvaltningschef och Pia Alhäll, kommundirektör            
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§ 111 Dnr 2022/00248 


Prövning av verksamhetens förenlighet med det 
kommunala ändamålet och den kommunala 
befogenheten för verksamhetsåret 2021 för Ekehagens 
Forntidsby AB 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att Ekhagens Forntidsby AB bedöms ha 


bedrivit sin verksamhet, under verksamhetsåret 2021, på ett sätt som är 


förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 


med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 


Sammanfattning 


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


pröva om kommunens aktiebolag har bedrivit sin verksamhet på sätt som är 


förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 


för den kommunala befogenheten. Kommunledningsförvaltningen har i sin 


prövning på Ekehagens Forntidsby AB kommit fram till att mellan 1 januari 


till den 31 juli 2021 har bolaget bedrivit sin verksamhet under 


verksamhetsåret 2021 på ett sätt som är förenligt med det kommunala 


ändamålet och utförts inom ram för de kommunala befogenheter som gäller 


från verksamheten.  


Den 16 juni 2021 hölls ordinarie bolagsstämma och det beslutades att 


bolaget skulle träda i likvidation den 1 augusti samma år. En årsredovisning 


finns för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-07-31.  Från augusti till 


december har likvidatorn ansvar och han har upprättat ett bokslut som är 


reviderat och klart. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-17 


  


Paragrafen skickas till  
Ekhagens Forntidsby AB 


Kommunrevisionen 


Pia Alhäll, kommundirektör 


Magnus Fleischer, ekonomichef   
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§ 112 Dnr 2022/00265 


Kommunstyrelsens budgetunderlag för åren 2023-2025 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelsens 


budgetunderlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2023-


2025. 


Sammanfattning 


Kommunstyrelsens budgetunderlag är framtaget utifrån dokumentet 


Falköpings kommun budgetförutsättning 2023-2025. 


Kommunledningsförvaltningen beskriver i dokumentet en samlad bild över 


de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar nämnden har inför 


budgetarbetet till flerårsplanen för år 2023-2025. 


Kommunstyrelsens preliminära driftsram enligt budgetförutsättning inför 


flerårsplanen för åren 2023-2025 är 107 200 tkr för år 2023. Investeringar 


för kommunstyrelsen är 5 100 tkr. Mark- och exploatering är planen 35 500 


tkr för år 2023. Mark- och exploaterings investeringsbudget kommer att vara 


enskilt, underlaget kommer att tas fram senare i processen. 


Under våren 2022 har kommunledningsförvaltningen diskuterat och 


uppdaterat områden utifrån de politiskt satta målen samt utifrån resurser. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 70/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-16 


 Kommunstyrelsens budgetunderlag för åren 2023-2025 


 Inkomna ansökningar gällande kommunstrategiska bidrag för år 2023 


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Budgetberedningen 


Pia Alhäll, kommundirektör 


Dina Ebbeson, bitr. förvaltningschef 


Ekonomiavdelningen 
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§ 113 Dnr 2022/00262 


Avsiktsförklaring mellan Falköpings kommun och 
Svenska Kyrkan Falköping för utförande av 
gemensamma och/eller anslutande delar inom projektet 
utveckling av stadskärnan 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen mellan 


Falköpings kommun och Svenska kyrkan Falköping inom projektet för 


utvecklingen av stadskärnan. 


Jäv 
Ingvor Bergman (S), Jonas Larsson (SD) och Vanja Wallemyr (C) deltar ej i 


handläggningen av detta ärende på grund av jäv. 


Sammanfattning 


En av de bärande idéerna i utformningen av stadskärnan och i projektet 


”Utvecklingen av stadskärnan” som pågår i kommunen är att skapa en 


sammanhållen gestaltning mellan de offentliga platserna som kommunen 


ansvarar för och de offentliga platserna som Svenska kyrkan ansvarar för. 


För att detta ska kunna ske krävs att båda parter utför sina respektive delar i 


symbios gällande tidplan och gestaltning. Därför har en avsiktsförklaring 


tagits fram för att dels visa på parternas vilja till samarbete och dels för att 


förtydliga parternas ansvar och åtagande gentemot varandra.  


Den huvudsakliga principen för ansvarsfördelningen är att respektive part 


ansvarar för genomförandet inom sin egen fastighet. I de fall där kommunen 


ansvarar för genomförandet på mark som ägs av Svenska kyrkan ska detta 


förhållande regleras genom särskilda avtal. För de delar som omfattas av 


avsiktsförklaringen beräknas utförandet påbörjas år 2024. Projektering av 


området kan komma att ske under år 2023. Planering och genomförande ska 


ske i nära samverkan mellan parterna. 


Inför att utförande påbörjas ska särskilt beslut om budget tas. 


Genomförandet av avsiktsförklaringen är beroende av framtida 


investeringsbeslut i kommunfullmäktige såväl som i kyrkorådet. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2022 


 Avsiktsförklaring, 2022-06-09  


 Sammanträdesprotokoll från Kyrkorådets arbetsutskott, 2022-06-08 
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 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01 


  


Paragrafen skickas till 


Fredrik Johansson, biträdande förvaltningschef 


Svenska kyrkan Falköping 
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§ 114 Dnr 2022/00198269 


Flytt av stenmur inom fastigheten Tåstorp 7:7 
(Sikagårdens industriområde) 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att flytta stenmuren inom fastigheten Tåstorp 


7:7 (Sikagårdens industriområde) till en beräknad kostnad om 580 000 


kronor. 


2  Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående åtgärd 


till gatuchefen. 


Sammanfattning 


Inom mark som är planlagd för industriändamål finns en skyddad biotop i 


form av en stenmur som behöver flyttas för att detaljplanen ska kunna 


genomföras. Falköpings kommun har beviljats dispens för att flytta 


stenmuren enligt detaljplanen. 


Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens investeringsmedel för 


exploatering år 2022. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01 


 Beslut från Länsstyrelsen i västra Götalands län om dispens för att ta 


bort en stenmur på fastigheten Tåstorp 7:7 i Falköping kommun 


  


 


Paragrafen skickas till  
Erna Pezic, stadsbyggnadschef 


Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig 


Ekonomiavdelningen 


Fredrik Johansson, gatuchef            
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§ 115 Dnr 2022/00199269 


Flytt av åkerholme, odlingsrösen, stenmur samt 
skyddade arter (inom Brogärdets industriområde) 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att flytta åkerholme, odlingsrösen, stenmur 


samt skyddade arter inom Brogärdets industriområde till en beräknad 


kostnad om 250 000 kronor. 


2  Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående 


åtgärder till gatuchefen. 


Sammanfattning 


Inom mark som är planlagd för industriändamål finns skyddade biotoper i 


form av åkerholme, odlingsrösen, stenmur och skyddade arter som behöver 


flyttas för att detaljplanerna ska kunna genomföras. Falköpings kommun har 


beviljats dispens för att flytta de skyddade biotoperna samt de fridlysta 


arterna till den närliggande naturmarken. 


Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens investeringsmedel för 


exploatering år 2022. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/2022 


 Beslut från Länsstyrelsen om dispens från fridlysningsreglerna om att 


flytta artskyddade växter i samband med genomförandet av detaljplan 


för industriändamål 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-30 


 Beslut från Länsstyrelsen om dispens från 


biotopskyddsbestämmelserna för att ta bort en åkerholme med mera 


  


 


Paragrafen skickas till  
Erna Pezic, stadsbyggnadschef 


Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig 


Ekonomiavdelningen 


Fredrik Johansson, gatuchef            







 


Kommunstyrelsen 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


17 (23) 


Sammanträdesdatum 


2022-08-17 
 


 


  
 


 


 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


 


 


§ 116 Dnr 2022/00288 


Antagande av handlingsprogram enligt lagen om skydd 
mot olyckor 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta handlingsprogram 


enligt lagen om skydd mot olyckor, att gälla från och med den 15 


september 2022. 


Sammanfattning 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutade den 19 maj 


2022, § 13, att godkänna utformningen av handlingsprogrammet samt att 


skicka det vidare för beslut om antagande i respektive kommunfullmäktige i 


Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Bakgrunden till översynen av 


handlingsprogrammet är att det har skett förändringar i lag om skydd mot 


olyckor (LSO) samt tillhörande förordning och att det därmed ställts högre 


krav på kommunerna som påverkar handlingsprogrammets innehåll. Förslag 


på handlingsprogram har tidigare varit utsänt på remiss. 


Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 


handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, men anser även att 


tidigare lämnade synpunkter bör beaktas vid kommande revidering av 


dokumentet. 


Beslutsunderlag 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 75/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-06 


 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, §13/2022 


 Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor i Falköping, 


Götene, Skara och Tidaholms kommuner 


 Remissammanställning 


  


 


Paragrafen skickas till  
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg            
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§ 117 Dnr 2022/00001 


Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2022 


Kommunstyrelsens beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Anmälningsärenden 


I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 


händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen. 


Nr Ärende 


1 Beslut från Miljödepartementet om vattenmyndighetens 


förslag till åtgärdsprogram för vatten år 2021-2027 


2 Protokoll från Samordningsförbundet Skaraborg den 7 juni 


år 2022 


3 Mötesanteckningar från beredningen för hållbar 


samhällsplanering den 16 februari 2022 


4 Mötesanteckningar från beredningen för hållbar 


samhällsplanering den 15 juni 2022 


5 Protokoll från direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund 


den 3 juni 2022 


6 Protokoll från det kommunala pensionärsrådet sammanträde 


den 9 juni år 2022 


7 Protokoll från direktionen för Miljösamverkan östra 


Skaraborg den 14 juni 2022 


8 Statistik över inkomna synpunkter till 


kommunledningsavdelningen via programmet DF respons 


under perioden 2022-04-01 - 2022-07-31 
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§ 118 Dnr 2022/00002 


Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2022 


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. Kommun-


styrelsen 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 delegations-


bestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande 


sammanträde. Anmälda delegationsbeslut presenteras för kommunstyrelsen i 


form av nedanstående förteckning. 


Anmälda delegationsbeslut 


Dokumentid Beslut Handläggare 


88830 Avtal med Knowit Secure AB om 


informationsklassning och riskanalys 


gällande införande av Microsoft Teams 


Håkan Persson 


90248 Delegationsbeslut om remiss om 


riktlinje för solenergi på kommunala 


byggnader 


Linda Karelid 


90293 Avtal mellan Falköpings kommun och 


Meaplus om produkten SEFOS 


Håkan Persson 
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90369 Avtal med L Eriksson Fastigheter AB 


om lägenhetsarrende på fastigheten 


Gamla Stan 2:26 


Lolita Dikanda 


90370 Uppsägning lägenhetsarrende L 


Eriksson Fastigheter AB, undertecknat 


Lolita Dikanda 


90387 Ordförandebeslut om godkännande av 


överlåtelse av biogasleveransavtal 


Adam 


Johansson 


90390 Köpeavtal med Jula Logistics AB 


gällande del av fastigheten Friggeråker 


25:8 med flera 


Alexander 


Järkeborn 


90420 Uppsägning av jakträttsavtal på 


fastigheterna Tåstorp 7:7 och 


Falköpings-Gunnestorp 5:4 


Alexander 


Järkeborn 


90421 Uppsägning av jaktavtal gällande 


jakträtt på fastigheterna Anneborg 1:5, 


Friggeråker 25:8, Mösseberg 45:1-3 och 


Bestorp 12:12 


Lolita Dikanda 


90431 Avtal med Entergate AB om esMaker, 


ett molnbaserat verktyg för enkäter och 


undersökningar 


Pia Alhäll 


90437 Ordförandebeslut gällande 


iordningställande av VA och allmän 


plats inom detaljplan Anneborg 1:6 


Hildasro signerad 


Alexander 


Järkeborn 


90465 Delegationsbeslut om remiss av strategi 


och handlingsprogram för kommunägd 


skog 


Linda Karelid 


90509 Uppsägning av jakträttsavtal på del av 


fastigheten Valaberg 4:4 


Lolita Dikanda 


90510 Avtal om jakträtt på del av fastigheten 


Valaberg 4:4 


Lolita Dikanda 


90512 Avtal med Lantbogårdens Lantbruk AB 


om jordbruksarrende på fastigheten 


Väsmestorp 2:50 med flera 


Lolita Dikanda 
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90513 Uppsägning av jordbruksarrende 


gällande fastigheten Väsmestorp 2:50 


med flera 


Lolita Dikanda 


90515 Uppsägning av avtal om jakträtt på del 


av fastigheten Väsmestorp 2:50 


Lolita Dikanda 


90527 Avtal om jakträtt på del av fastigheten 


Friggeråker 25:8 


Lolita Dikanda 


90531 Ordförandebeslut gällande 


kommunstyrelsens beslut om att lämna 


yttrade på Trafikverkets förslag om 


förlängd och breddad ekobonus 


Adam 


Johansson 


90554 Avtal med Sörby jaktlag om jakträtt på 


del av fastigheten Väsmestorp 2:50 


Lolita Dikanda 


90560 Avtal om jakträtt på del av fastigheten 


Bestorp 12:12 


Lolita Dikanda 


90562 Uppsägning av avtal gällande jakträtt på 


del av fastigheten Stenstorp 2:53 


Lolita Dikanda 


90563 Avtal om jakträtt på del av fastigheten 


Stenstorp 2:53 


Lolita Dikanda 


90566 Avtal om servitut på del av fastigheten 


Muraren 12 till förmån för fastigheten 


Gamla stan 2:26 


Lolita Dikanda 


90567 Uppsägning av avtal gällande jakträtt på 


fastigheten Bestorp 12:12 Mösseberg 


Lolita Dikanda 


90571 Uppsägning av jakträtt på del av 


fastigheten Väsmestorp 2:49 med flera 


Lolita Dikanda 


90573 Avtal med Ullene Åsaka jaktlag om 


jakträtt på del av fastigheten 


Väsmestorp 2:50 med flera 


Lolita Dikanda 


90577 Avtal med Solum Search AB om 


konsulttjänst i samband med rekrytering 


av förvaltningschef samhällsskydd 


mellersta Skaraborg 


Pia Alhäll 


90590 Avtal med Graffman AB om 


konsulttjänst inom turism och hållbar 


Pia Alhäll 
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platsutveckling Hornborgasjön - 


Fördjupning avseende det offentliga 


ansvarstagandet 


90591 Uppsägning Luttra jaktlag undertecknat Lolita Dikanda 


90592 Uppsägning jordbruksarrende del av 


Redberga 1:27 m.fl. 


Lolita Dikanda 


90595 Avtal jakträtt Yllestad 1:39 del av 


undertecknat 


Lolita Dikanda 


90598 Avtal jakträtt Alvared 4:164 del av, 


undertecknat 


Lolita Dikanda 


90599 Avtal jakträtt Kinneved 1:23 del av, 


undertecknat 


Lolita Dikanda 


90600 Avtal jakträtt Bestorp 12:12 del av, 


undertecknat 


Lolita Dikanda 


90601 Avtal Markanvisning Falevi 1:1 del av, 


undertecknat 


Lolita 


Dikanda 


 


90603 Uppsägning jakt Bestorp 12:12 del av 


undertecknat 


Lolita 


Dikanda 


 


90605 Uppsägning jakt Sånnarp 2:5 del av, 


undertecknat 


Lolita 


Dikanda 


 


90608 Avtal jakträtt Torrevalla 1:1 del av, 


undertecknat 


Lolita 


Dikanda 


 


90611 Uppsägning jakt Sånnarp 2:5 del av 


undertecknat 


Lolita 


Dikanda 
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§ 119 Dnr 2022/00011 


Rapportering från arbetet i kommunalförbunden år 
2022 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Ingen ny information finns tillgänglig då kommunalförbunden ej haft möten 


sedan föregående sammanträde med kommunstyrelsen. 
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