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Justerare Ingvor Bergman (S) 

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 77-88 

Ordförande Adam Johansson 
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§ 77 Dnr 2022/00321 

Visit Hornborgasjön - en nationell metod för hållbar 
platsutveckling genom turism 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Information 

I december 2020 tilldelades Tillväxtverket ett regeringsuppdrag gällande 

modellutveckling och omställning inom samverkansområdet hållbar 

platsutveckling, detta i syfte att skapa attraktiva miljöer för boende, 

företagare och besökare. Visit Hornborgasjön genom Falköpings kommun 

ansökte i början av 2021 och blev av Tillväxtverket beviljade medel för att 

utveckla arbetsmetoder för en hållbar omställning där destinationsutveckling 

(företags- och produktutveckling, marknadsföring) sker i samklang med 

samhällsplaneringens principer. Målet för projektet som avslutades i april 

2022 var att öppna upp för dialog mellan inblandade parter, öka kunskapen 

hos beslutsfattare och tjänstemän, utveckla samarbeten och därmed få alla att 

hitta sin roll över förvaltnings- och organisationsgränser. 

Våren 2022 beviljades Falköpings kommun och Visit Hornborgasjön av 

Tillväxtverket ett fördjupningsprojekt till och med mars 2023 med målet att 

ta fram ett underlag för ett utökat uppdrag och en långsiktig strategi för 

samarbetet Visit Hornborgasjön. Projektet syftar också till att skapa bred 

förankring, verka kunskapshöjande och därmed bidra till långsiktighet för 

beslutfattande kopplat till turism och hållbar platsutveckling.  

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-07-01 

 Rapport Hållbar platsutveckling genom turism – Visit Hornborgasjön 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 78 Dnr 2022/00343 

Verksamhet och drift av skidanläggning Mösseberg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Information 

Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med kultur- och 

fritidsförvaltningen arbetet fram ett förslag på ny ansvarsfördelning gällande 

kommunal driftsorganisation för Mössebergsbacken. Förslaget innebär ett 

ansvar för driftsorganisation som innefattar pistning, snöläggning, service 

och annan drift, organisation vad gäller kommersiell försäljning av liftkort, 

marknadsföring, bemanning, service, avtalsparter internt inom kommunen, 

samt gränsdragningslista och investeringsbehov.   

Förändringen innebär att ansvaret för driften av skidanläggningen flyttas från 

kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Tidigare har driften skötts 

av Falköpings alpin genom ett hyresavtal. Att ansvaret flyttas över till kultur- 

och fritidsnämnden kommer medföra samordningsvinster eftersom övrig 

drift av motionscentral och spåranläggning redan sköts av kultur-och 

fritidsförvaltningen. Ansvaret för drift av campingen ska dock finnas kvar 

under kommunstyrelsen för att det har en nära koppling till besöksnäringen i 

kommunen och där en näringslivsaktör är aktuell. 

Fokus i underlaget har legat på vintersäsongen för att ha en organisation på 

plats till säsongen 2022-2023. Förvaltningarna ser möjligheter att i framtiden 

utveckla verksamhet i backen även sommartid. För besöksnäringens, 

föreningslivets och kommuninvånarnas del är det av stor vikt att 

anläggningen drivs vidare. Förvaltningen anser att förslaget på kommunal 

organisation är väl genomarbetat och väl förankrat med andra berörda 

förvaltningar inom kommunen och berörd förening i anläggningen. För att 

kunna följa upp organisation och budget så föreslår utredande förvaltningar 

att den kommunala organisationen ska ligga under en och samma förvaltning 

och här anses kultur- och fritidsnämnden lämpligast utifrån att förvaltningen 

redan idag har ett ansvar för driften på övriga Mösseberg och att man hittar 

former för intern samverkan med näringslivsavdelningen kring de 

kommersiella delarna.   

Med anledning av att det kräver förändringar i reglementena för 

kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden har en remiss av denna 

förändring skickats till kultur- och fritidsnämnden. Det rör sig dock om små 

förändringar som berör förändrat ansvar för driften. 
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Ett nytt tjänsteutlåtande med beslutsförslag skickas vid utskicket inför 

kommunstyrelsens sammanträde den 19 september 2022. Detta för att 

invänta remissvar från kultur- och fritidsnämnden. 

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-24 

 Förslag till driftorganisation skidbacke Mösseberg (se bilaga 1) 
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§ 79 Dnr 2022/00337 

Avtal om sponsring med Floby Volleybollklubb 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna sponsoravtalet 

med Floby Volleybollklubb för säsongen 2022/2023 och 2023/2024 med 

ett belopp om 100 000 kronor per år. 

Sammanfattning 

Floby Volleybollklubb har inkommit med en förfrågan om 

sponsorsamverkan.. Avtalet är utformat utifrån hur båda parter kan få 

mervärde av sponsorsamverkan. Avtalet omfattar säsongen 2022/2023 och 

2023/2024 där Falköpings kommun ersätter Floby Volleybollklubb med ett 

belopp om 100 000 kronor per år. Avtalet finansieras med medel från 

kommunstyrelsens budget för år 2023 och 2024 (anslaget för 

marknadsföring). 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-07-05 

 Förslag till avtal om sponsring 

Yrkanden 

Dan Hovskär (KD) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Floby Volleybollklubb 

Magnus Sundén, näringslivschef 

Ekonomiavdelningen            
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§ 80 Dnr 2021/00514 

Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) 
om att ta fram en säkerhetsutbildning för personal och 
elever på skolorna 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation 

Jonas Larsson (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Sammanfattning 

Johanna Johansson (SD) har väckt en motion med förslaget att barn- och 

utbildningsförvaltningen utöver brandövningar ska ta fram en specifik 

säkerhetsutbildning med övning för personal och elever om hur de ska agera 

vid tillbud om personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och nämnden för 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg som föreslår att motionen ska avslås mot 

bakgrund av att den inte medför något nytt. Redan idag ligger det i skolans 

uppdrag att tillse att krisplaner finns för rådande hotbild. Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborg (SMS) stöttar med framtagande av krisplaner som 

innehåller planer både för utrymning och inrymning och som är specifika för 

respektive skolverksamhet och hotbildsanalys. Mot bakgrund av detta 

föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-14 

 Barn- och utbildningsnämnden § 41/2022 

 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg § 4/2022 

 Kommunfullmäktige § 119/2021 

 Motion från Johanna Johansson (SD) 

Yrkanden 

Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Jonas 

Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
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§ 81 Dnr 2022/00270 

Medlemskap i föreningen Sambruk som främjar digital 
kommunal verksamhetsutveckling 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i föreningen 

Sambruk.  

2  Kommunstyrelsen beslutar att medlemskapet i föreningen Sambruk 

finansieras genom kommunstyrelsens budget för IT-avdelningen. 

Kostnaden för medlemskapet består av en medlemsinsats om 5 000 

kronor och en årsavgift om 70 öre per invånare, vilket år 2022 innebär 

23 281 kronor.  

Sammanfattning 

Föreningen Sambruk är en ideell förening vars ändamål är att verka för en 

kommunal samverkan kring digitala processer och utveckling av e-tjänster. 

Sambruk har bland annat tagit fram Bibblix, en e-boksapp som ska främja 

barns läslust, e-tjänster kring ekonomiskt bistånd och startat ett nätverk kring 

digital signering.  

Västra Götalandsregionen har förhandlat fram ett erbjudande för regionens 

bibliotek kring medlemskap i Sambruk och anslutning till e-boksappen 

Bibblix. Erbjudandet innebär en lägre kostnad än om Falköpings kommun 

skulle ansluta sig på egen hand. För en kommun med 25 000–50 000 

invånare är medlemsinsatsen med erbjudandet 5 000 kronor och årsavgiften 

70 öre per invånare, vilket år 2022 innebär 23 281 kronor.  

Kultur- och fritidsförvaltningen ser att en anslutning till Bibblix kan främja 

barns läslust och läskunskap och är intresserade av att ansluta sig till appen. 

Kommunledningsförvaltningen ser att föreningens syften stämmer väl 

överens med kommunens ambitioner och strategier och att Falköpings 

kommun kan få nytta av ett medlemskap i föreningen även inom andra 

områden som rör digitalisering.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

ansöka om medlemskap i föreningen Sambruk samt att finansiering av 

medlemskapet sker ur kommunstyrelsens budget för IT-avdelningen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01 

 Erbjudande från Västra Götalandsregionen  

 Ansökan om medlemskap i Sambruk 
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 Stadgar för föreningen Sambruk 
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§ 82 Dnr 2021/00500253 

Försäljning till Jula Logistics AB av del av fastigheten 
Friggeråker 25:8 med flera - kvarteret Presenningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal 

med Jula Logistics AB angående överlåtelse av del av fastigheterna 

Friggeråker 25:8 och Tåstorp 7:7. 

Sammanfattning 

Jula Logistics AB som bedriver logistikverksamhet inom Skaraborg Logistic 

Center vill fortsätta att utveckla verksamheten genom att bygga ytterligare 

lagerbyggnader om minst 30 000 kvadratmeter på den mark som de haft 

markanvisningsavtal på.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att den planerade verksamheten 

stämmer väl överens med kommunens intentioner med området. 

Försäljningen innebär en försäljningsintäkt för kommunen om cirka 9 

miljoner kronor.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna köpeavtalet mellan Falköpings kommun 

och Jula Logistics AB avseende de cirka 100 000 kvadratmeter mark som 

omfattas av avtalet.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-27 

 Köpeavtal med Jula Logistics AB gällande del av fastigheten 

Friggeråker 25:8 med flera  
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§ 83 Dnr 2022/00364253 

Försäljning till Carlsson & Persson skogstjänst AB av 
del av fastigheten Friggeråker 25:8 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1  Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner köpeavtal - del av 

Friggeråker 25:8. 

Sammanfattning 

Carlsson & Persson skogstjänst AB som har bedrivit verksamhet inom 

Skaraborg Logistic Center sedan 2016 expanderar och önskar förvärva 

ytterligare 30 000 kvadratmeter mark från kommunen. Marken angränsar till 

deras nuvarande fastighet som de bedriver verksamhet på. 

Försäljningen innebär en intäkt för kommunen om cirka 1,9 miljoner kronor. 

Verksamheten anses lämplig på platsen utifrån gällande detaljplan. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens 

arbetsutskott godkänner köpeavtal - del av Friggeråker 25:8.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-09 

 Köpeavtal – del av Friggeråker 25:8 

  

 

Paragrafen skickas till  
Erna Pezic, Stadsbyggnadschef 

Ida Elf, Infrastrukturstrateg 

Magnus Sundén, Näringslivschef 

Ekonomiavdelningen 

Alexander Järkeborn, Mark- och exploateringsansvarig 

Henric Carlsson, Carlsson & Persson skogstjänst AB            
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§ 84 Dnr 2021/00125 

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

2 Ändringen gäller från och med den 15 oktober 2022 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2012:18. 

3  Kommunstyrelsen beslutar att andra och tredje styckena i förslag till 

allmänna lokala ordningsföreskrifter § 4 tas bort. 

Sammanfattning 

Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får kommuner meddela föreskrifter för att 

upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Kommunerna kan 

även enligt 3 kap. 9 § ordningslagen meddela föreskrifter för att hindra att 

människors liv och hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 

pyrotekniska varor. De lokala ordningsföreskrifterna för Falköpings 

kommun har setts över. Syftet är att aktualisera användandet av offentlig 

plats utifrån dagens användande av offentlig plats och de ordningsstörningar 

som kan uppstå. Förslaget har skickats på remiss till polismyndigheten i 

Västra Götaland och nämnderna.  

En del av de synpunkter som inkommit från polismyndigheten och 

nämnderna har beaktats medan några inte har det. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att de ändringar av lokala 

ordningsföreskrifterna som föreslås inte lägger onödigt tvång på allmänheten 

eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta ändring av lokala ordningsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-06-21 

 Kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av lokala 

ordningsföreskrifter, 2022-06-14 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2022-05-24, § 76 

 Byggnadsnämndens beslut, 2022-05-25, § 68 

 Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut, 2022-05-18, § 26 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2022-05-31, § 31 

 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut, 2022-05-

19, §14 
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 Socialnämndens beslut,  2022-05-25, § 45 

 Tekniska nämndens beslut, 2022-05-23, § 47 

 Polismyndigheten i Västra Götalands yttrande, 2022-03-03  

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att andra och tredje styckena i förslag till 

allmänna lokala ordningsföreskrifter § 4 tas bort. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.  

Ordförande ställer sedan proposition på Adam Johanssons (M) 

ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i 

enlighet med yrkandet.  
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§ 85 Dnr 2022/00268 

Beslut om kommunal parkeringsövervakning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

fastställande av kommunal parkeringsövervakning. 

2  Kommunal parkeringsövervakning ska omfatta hela Falköpings kommun 

med minsta omfattning en heltidstjänst som trafik-/parkeringsövervakare. 

3  Inriktningen ska vara att felparkering som innebär försämrad 

trafiksäkerhet prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i andra 

hand varpå övriga felparkeringar övervakas i mån av resurser. 

4  Beslut om kommunal parkeringsövervakning ska gälla från och med den 

1 oktober 2022 då länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphör att gälla.  

Sammanfattning 

Polismyndigheten har ansett det rimligt att Falköpings kommun ska fatta ett 

uppdaterat beslut om kommunal parkeringsövervakning och bland annat 

ange en inriktning för den. Beslutet innebär att kommunen kommer att 

ansvara för parkeringsövervakning inom hela Falköpings kommun med som 

minst en heltidstjänst. Inriktningen är att felparkering som innebär försämrad 

trafiksäkerhet prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i andra 

hand varpå övriga felparkeringar övervakas i mån av resurser. När beslutet 

börjar gälla upphör länsstyrelsens tidigare beslut om kommunal 

parkeringsövervakning. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-06-14 

 Tekniska nämndens beslut, 2022-05-23 
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§ 86 Dnr 2022/00079 

Trafikstrategi för Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

trafikstrategin för Falköpings kommun. 

Deltar ej i beslutet 

Jonas Larsson (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Verksamhetsplanen och nu gällande översiktsplan anger att en trafikstrategi 

ska tas fram. Sedan våren 2021 har kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört arbetet med att ta fram en 

trafikstrategi. Grunden till trafikstrategin har tagits fram genom bred dialog 

och den slutliga strategin är väl förankrad, såväl internt som externt. Genom 

strategin pekas fokusområden ut för kommunens fortsatta arbete med frågor 

som berör trafik där ställningstaganden inom varje fokusområde tydliggör de 

prioriteringar och de avvägningar som behöver göras för ett långsiktigt  

hållbart trafiksystem som helhet. Genom att arbeta med fokusområdena och 

de ställningstaganden som finns för strategin riktas insatserna mot att uppnå 

strategins långsiktiga mål över tid. Under våren 2022 har trafikstrategin varit 

ute på remiss och ett slutligt utkast har tagits fram.  

Det kommer krävas resurser för att genomföra strategin men det är 

satsningar som är nödvändiga för att kommunen ska leva upp till den 

ambition som finns genom kommunens mål om ”Det goda livet”. 

Förvaltningarna ser strategin som en viktig del i att kunna arbeta strategiskt 

och målinriktat mot ett långsiktigt attraktivt, hållbart och jämlikt 

trafiksystem. Det ska vara lätt att välja och kombinera ”rätt transport-medel 

för rätt resa och syfte” för såväl kommunens verksamheter som för 

medborgaren, näringslivet och besökaren. Nulägesanalysen visar att det 

redan finns god tillgänglighet för bil, men förbättringspotential för övriga 

trafikslag. Genom prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik främjas ett 

klimatsmart och trafiksäkert vardagsresande.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-11 

 Förslag till trafikstrategi, 2022-06-10 

 Remissvar från nämnderna 
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§ 87 Dnr 2022/00155 

Policy för möten och resor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 

policy för möten och resor, att gälla från och med 1 oktober 2022.  

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

Resepolicy antagen av kommunfullmäktige den 28 maj 2018, § 85. 

Sammanfattning 

Förslag till ny mötes- och resepolicy är framtaget utifrån uppdrag i 

flerårsplan 2021 och Falköpings kommuns klimatstrategi. Förslaget är 

framtaget i dialog med samtliga förvaltningar och har varit utsänt på remiss 

till samtliga nämnder. Efter synpunkter på remissen har några förändringar 

gjorts i det slutliga förslaget till policy. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-16 

 Förslag till ny policy för möten och resor 

 Sammanställning av synpunkter och svar på remiss 
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§ 88 Dnr 2022/00362 

Besvarande av remiss från Havs- och 
vattenmyndigheten avseende vägledning om förlängd 
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på remissen i enlighet med 

stadsbyggnadsavdelningens bilaga, formulär för synpunkter gällande 

ärende Dnr. 02248-2022 Falköpings kommun, daterad 3 augusti 2022. 

Sammanfattning 

Falköpings kommun har fått möjlighet att besvara en remiss från Havs- och 

Vattenmyndigheten avseende Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre 

stränga kvalitetskrav. Förlängd tidsfrist innebär att god status eller potential 

ska uppnås 2027 eller så snart som de naturliga förhållandena tillåter efter 

2027. Mindre stränga kvalitetskrav innebär att en sämre status eller potential 

än god accepteras som den nivå som ska uppnås. 

Kommunen anser i huvudsak att vägledningen är bra, då den gör att 

vattenförekomster kan bedömas på samma sätt över hela landet. Det är också 

viktigt att betona allmänhetens deltagande och transparens i bedömningen. 

En noggrann kvantifiering av kostnader för att göra åtgärder jämfört med 

nyttorna vid nuvarande förhållanden är andra viktiga aspekter. Gällande 

möjligheten att uppnå naturliga förhållanden kan det vara viktigt att sätta 

tidsgränser för när det ska anses uppnått. Detaljerade synpunkter finns i 

bilaga till tjänsteutlåtande. 

Utifrån att detta avser en remiss gällande styrdokument är kostnader i 

dagsläget svåra att uppskatta.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-03 

 Formulär för synpunkter gällande ärende Dnr. 02248-2022 

Falköpings kommun, 2022-08-03 

 Remiss från Havs- och Vattenmyndigheten avseende Vägledning om 

förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav, inklusive tre 

bilagor, 2022-07-08 
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:00–14:29 


Beslutande Adam Johansson (M), Ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande 
Ingvor Bergman (S) 
Jonas Larsson (SD) 
Dan Hovskär (KD) 


Övriga närvarande 
 
 
 


Pia Alhäll, kommundirektör 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Anna-Klara Börjesson Ahlqvist, turistchef, § 77 
Magnus Sundén, näringslivschef, §§ 77-79 
Fredrik Johansson, bitr. förvaltningschef, § 84 
Sara Cronholm, kommunjurist, § 84 
Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur, § 86 
Thérese Broman, trafikingenjör, § 86 
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation, § 87 


Justerare Ingvor Bergman (S) 


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 77-88 


Ordförande Adam Johansson 


Justerare  Ingvor Bergman 
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§ 77 Dnr 2022/00321 


Visit Hornborgasjön - en nationell metod för hållbar 
platsutveckling genom turism 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Information 


I december 2020 tilldelades Tillväxtverket ett regeringsuppdrag gällande 


modellutveckling och omställning inom samverkansområdet hållbar 


platsutveckling, detta i syfte att skapa attraktiva miljöer för boende, 


företagare och besökare. Visit Hornborgasjön genom Falköpings kommun 


ansökte i början av 2021 och blev av Tillväxtverket beviljade medel för att 


utveckla arbetsmetoder för en hållbar omställning där destinationsutveckling 


(företags- och produktutveckling, marknadsföring) sker i samklang med 


samhällsplaneringens principer. Målet för projektet som avslutades i april 


2022 var att öppna upp för dialog mellan inblandade parter, öka kunskapen 


hos beslutsfattare och tjänstemän, utveckla samarbeten och därmed få alla att 


hitta sin roll över förvaltnings- och organisationsgränser. 


Våren 2022 beviljades Falköpings kommun och Visit Hornborgasjön av 


Tillväxtverket ett fördjupningsprojekt till och med mars 2023 med målet att 


ta fram ett underlag för ett utökat uppdrag och en långsiktig strategi för 


samarbetet Visit Hornborgasjön. Projektet syftar också till att skapa bred 


förankring, verka kunskapshöjande och därmed bidra till långsiktighet för 


beslutfattande kopplat till turism och hållbar platsutveckling.  


Underlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-07-01 


 Rapport Hållbar platsutveckling genom turism – Visit Hornborgasjön 
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§ 78 Dnr 2022/00343 


Verksamhet och drift av skidanläggning Mösseberg 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Information 


Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med kultur- och 


fritidsförvaltningen arbetet fram ett förslag på ny ansvarsfördelning gällande 


kommunal driftsorganisation för Mössebergsbacken. Förslaget innebär ett 


ansvar för driftsorganisation som innefattar pistning, snöläggning, service 


och annan drift, organisation vad gäller kommersiell försäljning av liftkort, 


marknadsföring, bemanning, service, avtalsparter internt inom kommunen, 


samt gränsdragningslista och investeringsbehov.   


Förändringen innebär att ansvaret för driften av skidanläggningen flyttas från 


kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Tidigare har driften skötts 


av Falköpings alpin genom ett hyresavtal. Att ansvaret flyttas över till kultur- 


och fritidsnämnden kommer medföra samordningsvinster eftersom övrig 


drift av motionscentral och spåranläggning redan sköts av kultur-och 


fritidsförvaltningen. Ansvaret för drift av campingen ska dock finnas kvar 


under kommunstyrelsen för att det har en nära koppling till besöksnäringen i 


kommunen och där en näringslivsaktör är aktuell. 


Fokus i underlaget har legat på vintersäsongen för att ha en organisation på 


plats till säsongen 2022-2023. Förvaltningarna ser möjligheter att i framtiden 


utveckla verksamhet i backen även sommartid. För besöksnäringens, 


föreningslivets och kommuninvånarnas del är det av stor vikt att 


anläggningen drivs vidare. Förvaltningen anser att förslaget på kommunal 


organisation är väl genomarbetat och väl förankrat med andra berörda 


förvaltningar inom kommunen och berörd förening i anläggningen. För att 


kunna följa upp organisation och budget så föreslår utredande förvaltningar 


att den kommunala organisationen ska ligga under en och samma förvaltning 


och här anses kultur- och fritidsnämnden lämpligast utifrån att förvaltningen 


redan idag har ett ansvar för driften på övriga Mösseberg och att man hittar 


former för intern samverkan med näringslivsavdelningen kring de 


kommersiella delarna.   


Med anledning av att det kräver förändringar i reglementena för 


kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden har en remiss av denna 


förändring skickats till kultur- och fritidsnämnden. Det rör sig dock om små 


förändringar som berör förändrat ansvar för driften. 
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Ett nytt tjänsteutlåtande med beslutsförslag skickas vid utskicket inför 


kommunstyrelsens sammanträde den 19 september 2022. Detta för att 


invänta remissvar från kultur- och fritidsnämnden. 


Underlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-24 


 Förslag till driftorganisation skidbacke Mösseberg (se bilaga 1) 
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§ 79 Dnr 2022/00337 


Avtal om sponsring med Floby Volleybollklubb 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna sponsoravtalet 


med Floby Volleybollklubb för säsongen 2022/2023 och 2023/2024 med 


ett belopp om 100 000 kronor per år. 


Sammanfattning 


Floby Volleybollklubb har inkommit med en förfrågan om 


sponsorsamverkan.. Avtalet är utformat utifrån hur båda parter kan få 


mervärde av sponsorsamverkan. Avtalet omfattar säsongen 2022/2023 och 


2023/2024 där Falköpings kommun ersätter Floby Volleybollklubb med ett 


belopp om 100 000 kronor per år. Avtalet finansieras med medel från 


kommunstyrelsens budget för år 2023 och 2024 (anslaget för 


marknadsföring). 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-07-05 


 Förslag till avtal om sponsring 


Yrkanden 


Dan Hovskär (KD) yrkar bifall till förslaget. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 


kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
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§ 80 Dnr 2021/00514 


Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) 
om att ta fram en säkerhetsutbildning för personal och 
elever på skolorna 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 


Reservation 


Jonas Larsson (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 


Sammanfattning 


Johanna Johansson (SD) har väckt en motion med förslaget att barn- och 


utbildningsförvaltningen utöver brandövningar ska ta fram en specifik 


säkerhetsutbildning med övning för personal och elever om hur de ska agera 


vid tillbud om personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet. 


Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och nämnden för 


Samhällsskydd mellersta Skaraborg som föreslår att motionen ska avslås mot 


bakgrund av att den inte medför något nytt. Redan idag ligger det i skolans 


uppdrag att tillse att krisplaner finns för rådande hotbild. Samhällsskydd 


Mellersta Skaraborg (SMS) stöttar med framtagande av krisplaner som 


innehåller planer både för utrymning och inrymning och som är specifika för 


respektive skolverksamhet och hotbildsanalys. Mot bakgrund av detta 


föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska avslås. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-14 


 Barn- och utbildningsnämnden § 41/2022 


 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg § 4/2022 


 Kommunfullmäktige § 119/2021 


 Motion från Johanna Johansson (SD) 


Yrkanden 


Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Jonas 


Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 


beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
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§ 81 Dnr 2022/00270 


Medlemskap i föreningen Sambruk som främjar digital 
kommunal verksamhetsutveckling 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i föreningen 


Sambruk.  


2  Kommunstyrelsen beslutar att medlemskapet i föreningen Sambruk 


finansieras genom kommunstyrelsens budget för IT-avdelningen. 


Kostnaden för medlemskapet består av en medlemsinsats om 5 000 


kronor och en årsavgift om 70 öre per invånare, vilket år 2022 innebär 


23 281 kronor.  


Sammanfattning 


Föreningen Sambruk är en ideell förening vars ändamål är att verka för en 


kommunal samverkan kring digitala processer och utveckling av e-tjänster. 


Sambruk har bland annat tagit fram Bibblix, en e-boksapp som ska främja 


barns läslust, e-tjänster kring ekonomiskt bistånd och startat ett nätverk kring 


digital signering.  


Västra Götalandsregionen har förhandlat fram ett erbjudande för regionens 


bibliotek kring medlemskap i Sambruk och anslutning till e-boksappen 


Bibblix. Erbjudandet innebär en lägre kostnad än om Falköpings kommun 


skulle ansluta sig på egen hand. För en kommun med 25 000–50 000 


invånare är medlemsinsatsen med erbjudandet 5 000 kronor och årsavgiften 


70 öre per invånare, vilket år 2022 innebär 23 281 kronor.  


Kultur- och fritidsförvaltningen ser att en anslutning till Bibblix kan främja 


barns läslust och läskunskap och är intresserade av att ansluta sig till appen. 


Kommunledningsförvaltningen ser att föreningens syften stämmer väl 


överens med kommunens ambitioner och strategier och att Falköpings 


kommun kan få nytta av ett medlemskap i föreningen även inom andra 


områden som rör digitalisering.  


Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 


ansöka om medlemskap i föreningen Sambruk samt att finansiering av 


medlemskapet sker ur kommunstyrelsens budget för IT-avdelningen. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01 


 Erbjudande från Västra Götalandsregionen  


 Ansökan om medlemskap i Sambruk 
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 Stadgar för föreningen Sambruk 
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§ 82 Dnr 2021/00500253 


Försäljning till Jula Logistics AB av del av fastigheten 
Friggeråker 25:8 med flera - kvarteret Presenningen 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal 


med Jula Logistics AB angående överlåtelse av del av fastigheterna 


Friggeråker 25:8 och Tåstorp 7:7. 


Sammanfattning 


Jula Logistics AB som bedriver logistikverksamhet inom Skaraborg Logistic 


Center vill fortsätta att utveckla verksamheten genom att bygga ytterligare 


lagerbyggnader om minst 30 000 kvadratmeter på den mark som de haft 


markanvisningsavtal på.  


Kommunledningsförvaltningen bedömer att den planerade verksamheten 


stämmer väl överens med kommunens intentioner med området. 


Försäljningen innebär en försäljningsintäkt för kommunen om cirka 9 


miljoner kronor.  


Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 


kommunfullmäktige att godkänna köpeavtalet mellan Falköpings kommun 


och Jula Logistics AB avseende de cirka 100 000 kvadratmeter mark som 


omfattas av avtalet.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-27 


 Köpeavtal med Jula Logistics AB gällande del av fastigheten 


Friggeråker 25:8 med flera  
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§ 83 Dnr 2022/00364253 


Försäljning till Carlsson & Persson skogstjänst AB av 
del av fastigheten Friggeråker 25:8 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1  Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner köpeavtal - del av 


Friggeråker 25:8. 


Sammanfattning 


Carlsson & Persson skogstjänst AB som har bedrivit verksamhet inom 


Skaraborg Logistic Center sedan 2016 expanderar och önskar förvärva 


ytterligare 30 000 kvadratmeter mark från kommunen. Marken angränsar till 


deras nuvarande fastighet som de bedriver verksamhet på. 


Försäljningen innebär en intäkt för kommunen om cirka 1,9 miljoner kronor. 


Verksamheten anses lämplig på platsen utifrån gällande detaljplan. 


Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens 


arbetsutskott godkänner köpeavtal - del av Friggeråker 25:8.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-09 


 Köpeavtal – del av Friggeråker 25:8 
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Erna Pezic, Stadsbyggnadschef 


Ida Elf, Infrastrukturstrateg 


Magnus Sundén, Näringslivschef 


Ekonomiavdelningen 


Alexander Järkeborn, Mark- och exploateringsansvarig 


Henric Carlsson, Carlsson & Persson skogstjänst AB            
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§ 84 Dnr 2021/00125 


Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 


allmänna lokala ordningsföreskrifter. 


2 Ändringen gäller från och med den 15 oktober 2022 och tas upp i ny 


kommunal författningssamling som ersätter KFS 2012:18. 


3  Kommunstyrelsen beslutar att andra och tredje styckena i förslag till 


allmänna lokala ordningsföreskrifter § 4 tas bort. 


Sammanfattning 


Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får kommuner meddela föreskrifter för att 


upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Kommunerna kan 


även enligt 3 kap. 9 § ordningslagen meddela föreskrifter för att hindra att 


människors liv och hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 


pyrotekniska varor. De lokala ordningsföreskrifterna för Falköpings 


kommun har setts över. Syftet är att aktualisera användandet av offentlig 


plats utifrån dagens användande av offentlig plats och de ordningsstörningar 


som kan uppstå. Förslaget har skickats på remiss till polismyndigheten i 


Västra Götaland och nämnderna.  


En del av de synpunkter som inkommit från polismyndigheten och 


nämnderna har beaktats medan några inte har det. 


Kommunledningsförvaltningen bedömer att de ändringar av lokala 


ordningsföreskrifterna som föreslås inte lägger onödigt tvång på allmänheten 


eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 


Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår 


kommunfullmäktige att anta ändring av lokala ordningsföreskrifter. 


Beslutsunderlag 


 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-06-21 


 Kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring av lokala 


ordningsföreskrifter, 2022-06-14 


 Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2022-05-24, § 76 


 Byggnadsnämndens beslut, 2022-05-25, § 68 


 Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut, 2022-05-18, § 26 


 Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2022-05-31, § 31 


 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut, 2022-05-


19, §14 
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 Socialnämndens beslut,  2022-05-25, § 45 


 Tekniska nämndens beslut, 2022-05-23, § 47 


 Polismyndigheten i Västra Götalands yttrande, 2022-03-03  


Yrkanden 


Adam Johansson (M) yrkar att andra och tredje styckena i förslag till 


allmänna lokala ordningsföreskrifter § 4 tas bort. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 


kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.  


Ordförande ställer sedan proposition på Adam Johanssons (M) 


ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i 


enlighet med yrkandet.  
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§ 85 Dnr 2022/00268 


Beslut om kommunal parkeringsövervakning 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 


fastställande av kommunal parkeringsövervakning. 


2  Kommunal parkeringsövervakning ska omfatta hela Falköpings kommun 


med minsta omfattning en heltidstjänst som trafik-/parkeringsövervakare. 


3  Inriktningen ska vara att felparkering som innebär försämrad 


trafiksäkerhet prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i andra 


hand varpå övriga felparkeringar övervakas i mån av resurser. 


4  Beslut om kommunal parkeringsövervakning ska gälla från och med den 


1 oktober 2022 då länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphör att gälla.  


Sammanfattning 


Polismyndigheten har ansett det rimligt att Falköpings kommun ska fatta ett 


uppdaterat beslut om kommunal parkeringsövervakning och bland annat 


ange en inriktning för den. Beslutet innebär att kommunen kommer att 


ansvara för parkeringsövervakning inom hela Falköpings kommun med som 


minst en heltidstjänst. Inriktningen är att felparkering som innebär försämrad 


trafiksäkerhet prioriteras i första hand och tidsreglerad parkering i andra 


hand varpå övriga felparkeringar övervakas i mån av resurser. När beslutet 


börjar gälla upphör länsstyrelsens tidigare beslut om kommunal 


parkeringsövervakning. 


Beslutsunderlag 


 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-06-14 


 Tekniska nämndens beslut, 2022-05-23 
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§ 86 Dnr 2022/00079 


Trafikstrategi för Falköpings kommun 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 


trafikstrategin för Falköpings kommun. 


Deltar ej i beslutet 


Jonas Larsson (SD) deltar ej i beslutet. 


Sammanfattning 


Verksamhetsplanen och nu gällande översiktsplan anger att en trafikstrategi 


ska tas fram. Sedan våren 2021 har kommunledningsförvaltningen och 


samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört arbetet med att ta fram en 


trafikstrategi. Grunden till trafikstrategin har tagits fram genom bred dialog 


och den slutliga strategin är väl förankrad, såväl internt som externt. Genom 


strategin pekas fokusområden ut för kommunens fortsatta arbete med frågor 


som berör trafik där ställningstaganden inom varje fokusområde tydliggör de 


prioriteringar och de avvägningar som behöver göras för ett långsiktigt  


hållbart trafiksystem som helhet. Genom att arbeta med fokusområdena och 


de ställningstaganden som finns för strategin riktas insatserna mot att uppnå 


strategins långsiktiga mål över tid. Under våren 2022 har trafikstrategin varit 


ute på remiss och ett slutligt utkast har tagits fram.  


Det kommer krävas resurser för att genomföra strategin men det är 


satsningar som är nödvändiga för att kommunen ska leva upp till den 


ambition som finns genom kommunens mål om ”Det goda livet”. 


Förvaltningarna ser strategin som en viktig del i att kunna arbeta strategiskt 


och målinriktat mot ett långsiktigt attraktivt, hållbart och jämlikt 


trafiksystem. Det ska vara lätt att välja och kombinera ”rätt transport-medel 


för rätt resa och syfte” för såväl kommunens verksamheter som för 


medborgaren, näringslivet och besökaren. Nulägesanalysen visar att det 


redan finns god tillgänglighet för bil, men förbättringspotential för övriga 


trafikslag. Genom prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik främjas ett 


klimatsmart och trafiksäkert vardagsresande.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-11 


 Förslag till trafikstrategi, 2022-06-10 


 Remissvar från nämnderna 
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§ 87 Dnr 2022/00155 


Policy för möten och resor 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 


policy för möten och resor, att gälla från och med 1 oktober 2022.  


2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 


Resepolicy antagen av kommunfullmäktige den 28 maj 2018, § 85. 


Sammanfattning 


Förslag till ny mötes- och resepolicy är framtaget utifrån uppdrag i 


flerårsplan 2021 och Falköpings kommuns klimatstrategi. Förslaget är 


framtaget i dialog med samtliga förvaltningar och har varit utsänt på remiss 


till samtliga nämnder. Efter synpunkter på remissen har några förändringar 


gjorts i det slutliga förslaget till policy. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-16 


 Förslag till ny policy för möten och resor 


 Sammanställning av synpunkter och svar på remiss 
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§ 88 Dnr 2022/00362 


Besvarande av remiss från Havs- och 
vattenmyndigheten avseende vägledning om förlängd 
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på remissen i enlighet med 


stadsbyggnadsavdelningens bilaga, formulär för synpunkter gällande 


ärende Dnr. 02248-2022 Falköpings kommun, daterad 3 augusti 2022. 


Sammanfattning 


Falköpings kommun har fått möjlighet att besvara en remiss från Havs- och 


Vattenmyndigheten avseende Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre 


stränga kvalitetskrav. Förlängd tidsfrist innebär att god status eller potential 


ska uppnås 2027 eller så snart som de naturliga förhållandena tillåter efter 


2027. Mindre stränga kvalitetskrav innebär att en sämre status eller potential 


än god accepteras som den nivå som ska uppnås. 


Kommunen anser i huvudsak att vägledningen är bra, då den gör att 


vattenförekomster kan bedömas på samma sätt över hela landet. Det är också 


viktigt att betona allmänhetens deltagande och transparens i bedömningen. 


En noggrann kvantifiering av kostnader för att göra åtgärder jämfört med 


nyttorna vid nuvarande förhållanden är andra viktiga aspekter. Gällande 


möjligheten att uppnå naturliga förhållanden kan det vara viktigt att sätta 


tidsgränser för när det ska anses uppnått. Detaljerade synpunkter finns i 


bilaga till tjänsteutlåtande. 


Utifrån att detta avser en remiss gällande styrdokument är kostnader i 


dagsläget svåra att uppskatta.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-03 


 Formulär för synpunkter gällande ärende Dnr. 02248-2022 


Falköpings kommun, 2022-08-03 


 Remiss från Havs- och Vattenmyndigheten avseende Vägledning om 


förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav, inklusive tre 


bilagor, 2022-07-08 
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