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Beslutande Adam Johansson (M), Ordförande 
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Övriga närvarande 
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Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Edvin Ekholm, chef utv., processledning och kommunikation, § 120, 123, 132 
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Dina Ebbeson, bitr. förvaltningschef, § 123 
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Torbjörn Lindgren, verksamhetschef, § 125 
Fredrik Johansson, bitr. förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen, § 129 
Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur, § 131 
Thérese Broman, trafikingenjör, § 131 

Justerare Ingvor Bergman (S)  

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 120-136 

Ordförande Adam Johansson 

Justerare  Ingvor Bergman 
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§ 120 Dnr 2022/00257 

Information om flyktingmottagande från Ukraina 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Information 

Idag finns 17 personer placerade i Falköping varav fyra barn. Ytterligare en 

familj om två vuxna och två barn ska komma inom kort. En familj bor i en 

lägenhet i Stenstorp och en i det kommunägda huset på Fogdegatan. 

Familjen som ska komma inom kort kommer få en lägenhet i Vartofta. Par 

och ensamstående har fått rum på Trinnöjegatan och där bor idag 10 

personer. 

Läget har under hela tiden varit svårplanerat då situationen kring 

flyktingarna ändras. Flera anvisningar har exempelvis återtagits.  Falköpings 

anvisningstal avser 69 personer. Totalt har Falköping iordningsställt 52 

platser och för närvarande finns 31 tillgängliga sängplatser. 

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-08 
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§ 121 Dnr 2022/00392 

Redovisning av åtgärdsplan från tekniska nämnden 
med anledning av verksamhetsrapporten per den 30 
april år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Information 

I tekniska nämndens verksamhetsrapport per den 30 april år 2022, beräknade 

nämnden en negativ helårsprognos om 7,9 miljoner koronor för år 2022. 

Enligt gällande riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning ska en 

nämnd, som vid uppföljning prognostiserar betydande avvikelser mot 

budget, omedelbart vidta åtgärder, så att verksamheten kan rymmas inom 

fastställd budgetram. Ifall de av nämndens åtgärder medför ändrad 

verksamhetsinriktning, eller att nämnden inte anser sig kunna hantera den 

negativa avvikelsen, ska rapportering ske omgående till kommunstyrelsen. 

Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska dokumenteras till nämnd och 

kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt ansvar för att kontinuerligt följa 

upp nämndernas ekonomiska ställning och större förändringar i målarbetet. 

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2022 visade ett prognostiserat 

resultat om 72,0 miljoner kronor, inom vilka tekniska nämnden 

prognostiserade ett underskott om 7,9 miljoner kronor. Då tekniska nämnden 

i samband med verksamhetsrapporten per den 30 april 2022 inte redovisade 

någon åtgärdsplan, har nämnden därför i efterhand inkommit med en 

komplettering av verksamhetsrapporten per den 30 april 2022 inklusive 

åtgärdsplan.  

I den kompletterande åtgärdsplanen lyfter nämnden att den uppstådda 

negativa avvikelsen till budget för år 2022 är direkt kopplat till den snabbt 

ökade inflationen i samhället och de stora prisförändringar inom energi som 

uppstått under år 2022. Nämnden har i sin komplettering med åtgärdsplan 

listat tio åtgärder för att balansera ekonomin för år 2022, förutom generell 

återhållsamhet. Då nämnden ansvar för flera stödfunktioner till andra 

nämnders verksamheter, så som lokaler, städning, kost med mera, skulle 

även dessa påverkas vid eventuell genomförande av åtgärdspunkterna. Vilket 

betyder att ett beslut behövs från kommunfullmäktige innan de kan 

genomföras.  

Den senaste genomförda uppföljningen för kommunens ekonomi gjordes i 

månadsrapport per maj 2022. I rapporten förbättrades kommunens 

prognostiserade resultat med 3,7 miljoner kronor till 75,7 miljoner kronor. I 
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samma rapport prognostiserade samhällsbyggnadsförvaltningen ingen 

förändring av tekniska nämndens resultat för år 2022, utan kvarstår på ett 

negativt resultat om 7,9 miljoner kronor mot budget.  

Då budgetavvikelsen är direkt kopplat till omvärldsförändringar som ligger 

utanför nämndens påverkan och kommunens starka ekonomi för år 2022 

inväntas kommande delårsrapport per augusti 2022 och dess resultat innan 

kommunen behöver lyfta ärendet för eventuella beslut om åtgärder enligt 

tekniska nämndens förslag. Delårsrapporten per augusti 2022 behandlas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 oktober 2022 och slutligen av 

kommunfullmäktige den 31 oktober. Varvid beslut även kan antas, utifrån 

tekniska nämndens åtgärdslista, vid behov för att förbättra nämndens 

ekonomiska resultat. 

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-07-01 

 Tekniska nämnden § 69/2022 - Beslut om komplettering till 

verksamhetsrapport per 30 april 2022 med åtgärdsplan 

 Åtgärdsplan till verksamhetsplanen efter första tertialen 

 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef             A
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§ 122 Dnr 2022/00321 

Visit Hornborgasjön - en nationell metod för hållbar 
platsutveckling genom turism 

Kommunstyrelsens 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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§ 123 Dnr 2022/00365 

Kommunstyrelsens verksamhetsrapport per den 31 
augusti 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsrapport per 

den 31 augusti 2022.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens utfall per den 31 augusti är 71 036 tkr. Det är en 

överskottsavvikelse mot budget inom perioden om 2 100 tkr. Nämndens 

prognos för helår är enligt budgetram. 

Inom kommunledningsförvaltningens avdelningar finns överskott och 

underskott inom verksamheterna. Överskottet är kopplat till vakanser där 

rekryteringarna tillsätts under vår och höst istället för vid årets början i 

enlighet med lagd budget. Underskotten är kopplade till campingen och 

skidbacken samt konsultkostnader. Totalt prognostiseras ett överskott. 

Inom område samverkan och samordning prognostiseras enlig budgetram. 

Inom område politik prognostiseras ett underskott. Avvikelse från budget 

avser konsultkostnader inom kommunstyrelsen. Ett kommunfullmäktigemöte 

i januari blev inställt och på grund av detta prognostiseras det ett mindre 

överskott inom kommunfullmäktige. Tillsammans genererar detta ett totalt 

underskott för område politik i prognos. 

Inom Kommunstyrelsens investeringar är utfall per augusti är 768 tkr. 

Prognos för helåret är 4 500 tkr, ett överskott om 4 500 tkr mot budget som 

är 9 000 tkr. 

Inom Mark- och exploaterings investeringar är utfall per augusti 21 076 tkr. 

Det visar ett överskott om 35 857 tkr mot budget samma period. Prognos för 

helår lämnas om ett överskott 50 700 tkr, vilket visar en avvikelse om ett 

överskott på 34 700 tkr jämfört mot budget som är 85 400 tkr. Pågående 

projektet av Överlämningsbangård har en ny kalkyl. Detta gör att viss 

omprioritering av innevarande och nästkommande års investeringsbudget 

kommer att ske. 

Inom mål 1 är den samlade bedömningen av måluppfyllelse Godtagbar. 

Flera av de insatser som försenats på grund av Covid-19 är nu genomförda, 

så som inom föräldraskapsstöd. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit med 

nästan en tredjedel sedan 2019. Mer resurser kunnat läggas på interna 

strukturer, så som ett kommunövergripande trygghetsarbete och samarbete 

mellan vuxenutbildning och näringsliv. Den stärkta samverkan skapar 
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förutsättningar för att arbetet mot ett socialt hållbart Falköping har en stark 

grund att stå när arbetet kan bli mer utåtriktad.  

Inom mål 2 är den samlade bedömningen av måluppfyllelse God. 

Med stora projekt igång, så som stadskärnan och grönstrukturplan skapas 

väldigt bra förutsättningar för en attraktiv och grönskande kommun. 

Samtidigt skapar den antagna klimatstrategin kommunen förutsättningar för 

att fortsätta vara attraktiv även i framtiden genom att samla kommunens 

verksamheter mot en hållbar morgondag. 

Inom mål 3 är den samlade bedömningen av måluppfyllelse God. 

Den långsiktiga satsningen att göra Falköping till ett logistikcentrum 

lyckades väldigt väl med ett idag oerhört aktivt område. Ännu mer trafikerat 

kommer det att bli i framtiden i och med nya satsningar från både 

kommunens organisation och från privata företag. Tillsammans med detta 

sker utveckling inom hållbar besöksnäring, något som värdesätter och 

behåller det unika som kommunen har samtidigt som den öppnar det för 

besökare.  

Inom mål 4 är den samlande bedömningen av måluppfyllelse God.  

Vägen till en tillitsstyrd organisation tar allt mer form genom arbete som 

konkretiserar begreppen och samlar organisationen. Den nya 

digitaliseringsstrategin sätter en bra ambitionsnivå som ger förutsättningar 

för en allt mer effektiv organisation som dessutom skapar en bättre 

arbetsmiljö. De antagna klimatlöftena har inte bara gett kommunens verk-

samheter spännande utmaningar utan har också höjt kompetensen hos 

berörda aktörer i klimatfrågan 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-10 

 Verksamhetsrapport per augusti 2022 Kommunstyrelsen 

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 

Dina Ebbesson, bitr. Förvaltningschef 

Susanne Beijbom, ekonom 

Ekonomiavdelningen 
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§ 124 Dnr 2022/00337 

Korrigering av beslutsinstans gällande avtal om 
sponsring med Floby Volleybollklubb 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen 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 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 79/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-07-05 

 Förslag till avtal om sponsring 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att "Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 

sponsoravtalet med Floby Volleybollklubb för säsongen 2022/2023 och 

2023/2024 med ett belopp om 100 000 kronor per år. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Adam Johanssons (M) yrkande och finner 

att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Floby Volleybollklubb   

Magnus Sundén, näringslivschef 

Ekonomiavdelningen           
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§ 125 Dnr 2022/00343 

Verksamhet och drift av skidanläggning Mösseberg 
samt ändring av kommunstyrelsens- och kultur- och 
fritidsnämndens reglementen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny kommunal 

driftorganisation för skidanläggningen på Mösseberg. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

reglementena för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. 

3  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiering hanteras 

inom ramen för höstens budgetberedning inför arbetet med Flerårsplan 

2023-2025. Utredningen avseende ovanstående organisationsförändring 

visar att det behövs en förstärkt driftsbudget för kultur- och 

fritidsförvaltningen om 2 860 000 kronor per år. 

Sammanfattning 

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.  
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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.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-07-04 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 78/2022 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 41/2022 

 Förslag till driftorganisation skidbacke Mösseberg (se bilaga 1) 

 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 

 Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
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§ 126 Dnr 2021/00514 

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation 

Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) reserverar sig till förmån för Jonas 

Larssons (SD) yrkande om att bifalla 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 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2022 

 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 att bifalla motionen.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 

respektive Jonas Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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§ 127 Dnr 2022/00270 

Medlemskap i föreningen Sambruk som främjar digital 
kommunal verksamhetsutveckling 

Kommunstyrelsens 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 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 81/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01 

 Erbjudande från Västra Götalandsregionen  
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 Ansökan om medlemskap i Sambruk 

 Stadgar för föreningen Sambruk 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden  

Christina Seveborg, avdelningschef bibliotek  

Håkan Persson, IT-chef 

Ekonomiavdelningen 

Kajsa Björck, verksamhetsutvecklare             
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§ 128 Dnr 2021/00500253 

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

Kommunstyrelsens 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 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 82/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-27 

 Köpeavtal med Jula Logistics AB gällande del av fastigheten 

Friggeråker 25:8 med flera 
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§ 129 Dnr 2021/00125 

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Kommunstyrelsens 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. 

Kommunstyrelsens beslut 

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 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2022 

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

 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut, 2022-05-

19, §14 

 Socialnämndens beslut,  2022-05-25, § 45 

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

 Polismyndigheten i Västra Götalands yttrande, 2022-03-03 

  

 

Paragrafen skickas till  
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§ 130 Dnr 2022/00268 

Beslut om kommunal parkeringsövervakning 

Kommunstyrelsens 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 november 2022 eftersom länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphört 

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 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2022 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-06-14 

 Tekniska nämndens beslut, 2022-05-23 

Yrkanden 

Adam Johansson yrkar att beslutspunkt 4 ska ändras från ”Beslut om 

kommunal parkeringsövervakning ska gälla från och med den 1 oktober 

2022 då länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphör att gälla.” till ”Beslut 

om kommunal parkeringsövervakning ska gälla från och med den 1 

november 2022 eftersom länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphört att 

gälla.” 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Adam 

Johanssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med Adam Johanssons (M) yrkande. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 131 Dnr 2022/00079 

Trafikstrategi för Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

trafikstrategin för Falköpings kommun. 

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 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-11 

 Förslag till trafikstrategi, 2022-06-10 

 Remissvar från nämnderna 

  

Paragrafen skickas till  
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§ 132 Dnr 2022/00155 

Policy för möten och resor 

Kommunstyrelsens 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 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 87/2022 

 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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§ 133 Dnr 2022/00362 

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

Kommunstyrelsens 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 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 88/2022 

 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 

  

Paragrafen skickas till  
Havs- och Vattenmyndigheten  

Dag Fredriksson, kommunekolog            
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§ 134 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 Protokoll från samordningsförbundet Skaraborg den 23 

augusti 2022 

2 Återrapportering från nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg av strategiska utvecklingsbidrag - Civilsamhället 

som förebyggande och insatsagerande resurs 
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§ 135 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 

90443 Avropsavtal SSO 2022 Maria Axelsson 

90444 Avropsavtal Stella 2022 Maria Axelsson 

90445 Bilaga - Avrop av Adato Falköpings 

kommun.docx 

Pia Alhäll 

90447 Avropsavtal Novi 2022 Maria Axelsson 

90448 Avropsavtal Opus 2022 Maria Axelsson 

90624 Delegationsbeslut om avtal med 

Trafikverket gällande arrende av del av 

fastigheterna Floby 6:3 och 40:3 

(Floby tågstation) för parkering, 

grönytor, parkanläggning och 

utsmyckning 

Alexander 

Järkeborn 
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90626 Delegationsbeslut om avtal med 

Trafikverket gällande arrende av del av 

fastigheten Stenstorp 25:1 (Stenstorps 

tågstation) för parkering, grönytor, 

parkanläggning och utsmyckning 

Alexander 

Järkeborn 

90640 Avtal med fotograf Tore Johansson om 

användningsrätt av bilder och video i 

det organiserade arbetet med Visit 

Hornborgasjön 

Klara Börjesson 

90644 Avtal jakträtt Friggeråker 25:8 del av 

m.fl. undertecknat 

Lolita Dikanda 

90645 Avtal jakträtt Sånnarp 2:5 

undertecknat 

Lolita Dikanda 

90651 Uppsägning av avtal gällande jakträtt 

på del av fastigheten Väsmestorp 3:62 

Alexander 

Järkeborn 

90652 Uppsägning av avtal gällande jakträtt 

på del av fastigheterna Stenstorp 38:1 

och 4:34 

Lolita Dikanda 

90696 Markanvisningsavtal kv. Kulingen och 

Stormen undertecknat 

Lolita Dikanda 

90704 Adressättning för fastigheten Bredene 

1:9 

Mikael Carp 

90724 Avtal med Karamell Kommunikation 

om kommunikationstjänster år 2022 

Edvin Ekholm 

90735 Delegationsbeslut om remiss gällande 

ändring av kommunstyrelsens och 

kultur- och fritidsnämndens 

reglementen 

Linda Karelid 

90750 Adressättning för fastigheten 

Hovmästaren 10 

Mikael Carp 

90765 Protokollsutdrag från 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-

08-31 § 79 Avtal om sponsring med 

Floby Volleybollklubb 

Sebastian Helin  

90769 Protokollsutdrag från 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-

08-31 § 83 Försäljning till Carlsson 

och Persson skogstjänst AB av del av 

fastigheten Friggeråker 25:8 

Sebastian Helin 

(KSAU) 
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90777 Förlängning av Markanvisningsavtal 

Fåraberget etapp 2B, kv Vindpusten, 

undertecknat 

Alexander 

Järkeborn 

90778 Lägenhetsarrende Åkern 3, 

undertecknat 

Alexander 

Järkeborn 

90781 Anställningar 

kommunledningsförvaltningen juni 

2022 

Pia Alhäll 

90782 Anställningar 

kommunledningsförvaltningen augusti 

2022 

Pia Alhäll 

90809 Uppsägning av jordbruksarrende för 

Bestorp 1:1 m.fl. 2022 för 

villkorsändring, undertecknat 

Lolita Dikanda 

90810 Jordbruksarrende på Bestorp 1:1 m.fl. 

undertecknat 

Lolita Dikanda 

90821 Avtal gällande ledningsrätt för 

vattenledning till förmån för 

Falköpings kommun på del av 

fastigheten Dotorp 6:28 (Lodet 6) 

Alexander 

Järkeborn 

90823 Köpeavtal gällande Försäljning till A 

& A Sweden Fastighet AB av del av 

fastigheten Dotorp 6:28 

Alexander 

Järkeborn 
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§ 136 Dnr 2022/00011 

Rapportering från arbetet i kommunalförbunden år 
2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Information 

Ingvor Bergman (S) informerar om senaste sammanträdet med Skaraborgs 

kommunalförbund. Bland annat togs beslut om att gemensamt arbeta för att 

lösa Skaraborgs kommuners behov av samordning av bland annat 

bostadsförsörjning/samhällsplanering, hantering av följdetableringar, 

infrastruktur och kollektivtrafik, utbildning, kompetensförsörjning och 

kompetensomställning. I uppdraget ingår att ta fram förslag till en indikativ 

finansieringsmodell. 

Vidare beslutades att ”frisök” gällande gymnasiala yrkesutbildningar på 

Komvux införs mellan samverkande kommuner inom regionalt yrkesvux 

under budgetåret 2023. 
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:00–15:58, ajournering kl. 14:25–14:42 


Beslutande Adam Johansson (M), Ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice 
ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Susanne Berglund (S), tjänstg. ers. 
Dan Hovskär (KD) 
Jonas Larsson (SD) 
 


Johanna Svensson (S) 
Pema Malmgren (M) 
Annika Carp (L) 
Marita Ljus (SD) 
Niclas Hillestrand (S) 
Erik Kyrkander (V) 
Vanja Wallemyr (C) 


Ersättare 


 


Arild Svensgam (SD) 
Roger Lundberg (S) 
 


Heléne Svensson (S) 


Övriga närvarande 
 
 
 


Pia Alhäll, kommundirektör 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Edvin Ekholm, chef utv., processledning och kommunikation, § 120, 123, 132 
Susanne Beijbom, ekonom, § 123 
Dina Ebbeson, bitr. förvaltningschef, § 123 
Magnus Fleischer, ekonomichef, § 121 
Anna-Klara Börjesson, turistchef, § 122 
Sofia Lennström, samordnare Visit Hornborgasjön, § 122 
Magnus Sundén, näringslivschef, § 122, 125 
Torbjörn Lindgren, verksamhetschef, § 125 
Fredrik Johansson, bitr. förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen, § 129 
Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur, § 131 
Thérese Broman, trafikingenjör, § 131 


Justerare Ingvor Bergman (S)  


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 120-136 


Ordförande Adam Johansson 


Justerare  Ingvor Bergman 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kommunstyrelsen 


Sammanträdesdatum 2022-09-14 


Justeringsdatum 2022-09-20 


Anslaget är uppsatt  2022-09-20–2022-10-11  


Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Sebastian Helin 
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§ 120 Dnr 2022/00257 


Information om flyktingmottagande från Ukraina 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Information 


Idag finns 17 personer placerade i Falköping varav fyra barn. Ytterligare en 


familj om två vuxna och två barn ska komma inom kort. En familj bor i en 


lägenhet i Stenstorp och en i det kommunägda huset på Fogdegatan. 


Familjen som ska komma inom kort kommer få en lägenhet i Vartofta. Par 


och ensamstående har fått rum på Trinnöjegatan och där bor idag 10 


personer. 


Läget har under hela tiden varit svårplanerat då situationen kring 


flyktingarna ändras. Flera anvisningar har exempelvis återtagits.  Falköpings 


anvisningstal avser 69 personer. Totalt har Falköping iordningsställt 52 


platser och för närvarande finns 31 tillgängliga sängplatser. 


Underlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-08 
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§ 121 Dnr 2022/00392 


Redovisning av åtgärdsplan från tekniska nämnden 
med anledning av verksamhetsrapporten per den 30 
april år 2022 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Information 


I tekniska nämndens verksamhetsrapport per den 30 april år 2022, beräknade 


nämnden en negativ helårsprognos om 7,9 miljoner koronor för år 2022. 


Enligt gällande riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning ska en 


nämnd, som vid uppföljning prognostiserar betydande avvikelser mot 


budget, omedelbart vidta åtgärder, så att verksamheten kan rymmas inom 


fastställd budgetram. Ifall de av nämndens åtgärder medför ändrad 


verksamhetsinriktning, eller att nämnden inte anser sig kunna hantera den 


negativa avvikelsen, ska rapportering ske omgående till kommunstyrelsen. 


Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska dokumenteras till nämnd och 


kommunstyrelsen.  


Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt ansvar för att kontinuerligt följa 


upp nämndernas ekonomiska ställning och större förändringar i målarbetet. 


Falköpings kommuns delårsrapport per april 2022 visade ett prognostiserat 


resultat om 72,0 miljoner kronor, inom vilka tekniska nämnden 


prognostiserade ett underskott om 7,9 miljoner kronor. Då tekniska nämnden 


i samband med verksamhetsrapporten per den 30 april 2022 inte redovisade 


någon åtgärdsplan, har nämnden därför i efterhand inkommit med en 


komplettering av verksamhetsrapporten per den 30 april 2022 inklusive 


åtgärdsplan.  


I den kompletterande åtgärdsplanen lyfter nämnden att den uppstådda 


negativa avvikelsen till budget för år 2022 är direkt kopplat till den snabbt 


ökade inflationen i samhället och de stora prisförändringar inom energi som 


uppstått under år 2022. Nämnden har i sin komplettering med åtgärdsplan 


listat tio åtgärder för att balansera ekonomin för år 2022, förutom generell 


återhållsamhet. Då nämnden ansvar för flera stödfunktioner till andra 


nämnders verksamheter, så som lokaler, städning, kost med mera, skulle 


även dessa påverkas vid eventuell genomförande av åtgärdspunkterna. Vilket 


betyder att ett beslut behövs från kommunfullmäktige innan de kan 


genomföras.  


Den senaste genomförda uppföljningen för kommunens ekonomi gjordes i 


månadsrapport per maj 2022. I rapporten förbättrades kommunens 


prognostiserade resultat med 3,7 miljoner kronor till 75,7 miljoner kronor. I 
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samma rapport prognostiserade samhällsbyggnadsförvaltningen ingen 


förändring av tekniska nämndens resultat för år 2022, utan kvarstår på ett 


negativt resultat om 7,9 miljoner kronor mot budget.  


Då budgetavvikelsen är direkt kopplat till omvärldsförändringar som ligger 


utanför nämndens påverkan och kommunens starka ekonomi för år 2022 


inväntas kommande delårsrapport per augusti 2022 och dess resultat innan 


kommunen behöver lyfta ärendet för eventuella beslut om åtgärder enligt 


tekniska nämndens förslag. Delårsrapporten per augusti 2022 behandlas av 


kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 oktober 2022 och slutligen av 


kommunfullmäktige den 31 oktober. Varvid beslut även kan antas, utifrån 


tekniska nämndens åtgärdslista, vid behov för att förbättra nämndens 


ekonomiska resultat. 


Underlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-07-01 


 Tekniska nämnden § 69/2022 - Beslut om komplettering till 


verksamhetsrapport per 30 april 2022 med åtgärdsplan 


 Åtgärdsplan till verksamhetsplanen efter första tertialen 


 


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef            
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§ 122 Dnr 2022/00321 


Visit Hornborgasjön - en nationell metod för hållbar 
platsutveckling genom turism 


Kommunstyrelsens 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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§ 123 Dnr 2022/00365 


Kommunstyrelsens verksamhetsrapport per den 31 
augusti 2022 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsrapport per 


den 31 augusti 2022.  


Sammanfattning 


Kommunstyrelsens utfall per den 31 augusti är 71 036 tkr. Det är en 


överskottsavvikelse mot budget inom perioden om 2 100 tkr. Nämndens 


prognos för helår är enligt budgetram. 


Inom kommunledningsförvaltningens avdelningar finns överskott och 


underskott inom verksamheterna. Överskottet är kopplat till vakanser där 


rekryteringarna tillsätts under vår och höst istället för vid årets början i 


enlighet med lagd budget. Underskotten är kopplade till campingen och 


skidbacken samt konsultkostnader. Totalt prognostiseras ett överskott. 


Inom område samverkan och samordning prognostiseras enlig budgetram. 


Inom område politik prognostiseras ett underskott. Avvikelse från budget 


avser konsultkostnader inom kommunstyrelsen. Ett kommunfullmäktigemöte 


i januari blev inställt och på grund av detta prognostiseras det ett mindre 


överskott inom kommunfullmäktige. Tillsammans genererar detta ett totalt 


underskott för område politik i prognos. 


Inom Kommunstyrelsens investeringar är utfall per augusti är 768 tkr. 


Prognos för helåret är 4 500 tkr, ett överskott om 4 500 tkr mot budget som 


är 9 000 tkr. 


Inom Mark- och exploaterings investeringar är utfall per augusti 21 076 tkr. 


Det visar ett överskott om 35 857 tkr mot budget samma period. Prognos för 


helår lämnas om ett överskott 50 700 tkr, vilket visar en avvikelse om ett 


överskott på 34 700 tkr jämfört mot budget som är 85 400 tkr. Pågående 


projektet av Överlämningsbangård har en ny kalkyl. Detta gör att viss 


omprioritering av innevarande och nästkommande års investeringsbudget 


kommer att ske. 


Inom mål 1 är den samlade bedömningen av måluppfyllelse Godtagbar. 


Flera av de insatser som försenats på grund av Covid-19 är nu genomförda, 


så som inom föräldraskapsstöd. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit med 


nästan en tredjedel sedan 2019. Mer resurser kunnat läggas på interna 


strukturer, så som ett kommunövergripande trygghetsarbete och samarbete 


mellan vuxenutbildning och näringsliv. Den stärkta samverkan skapar 
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förutsättningar för att arbetet mot ett socialt hållbart Falköping har en stark 


grund att stå när arbetet kan bli mer utåtriktad.  


Inom mål 2 är den samlade bedömningen av måluppfyllelse God. 


Med stora projekt igång, så som stadskärnan och grönstrukturplan skapas 


väldigt bra förutsättningar för en attraktiv och grönskande kommun. 


Samtidigt skapar den antagna klimatstrategin kommunen förutsättningar för 


att fortsätta vara attraktiv även i framtiden genom att samla kommunens 


verksamheter mot en hållbar morgondag. 


Inom mål 3 är den samlade bedömningen av måluppfyllelse God. 


Den långsiktiga satsningen att göra Falköping till ett logistikcentrum 


lyckades väldigt väl med ett idag oerhört aktivt område. Ännu mer trafikerat 


kommer det att bli i framtiden i och med nya satsningar från både 


kommunens organisation och från privata företag. Tillsammans med detta 


sker utveckling inom hållbar besöksnäring, något som värdesätter och 


behåller det unika som kommunen har samtidigt som den öppnar det för 


besökare.  


Inom mål 4 är den samlande bedömningen av måluppfyllelse God.  


Vägen till en tillitsstyrd organisation tar allt mer form genom arbete som 


konkretiserar begreppen och samlar organisationen. Den nya 


digitaliseringsstrategin sätter en bra ambitionsnivå som ger förutsättningar 


för en allt mer effektiv organisation som dessutom skapar en bättre 


arbetsmiljö. De antagna klimatlöftena har inte bara gett kommunens verk-


samheter spännande utmaningar utan har också höjt kompetensen hos 


berörda aktörer i klimatfrågan 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-10 


 Verksamhetsrapport per augusti 2022 Kommunstyrelsen 


  


 


Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 


Dina Ebbesson, bitr. Förvaltningschef 


Susanne Beijbom, ekonom 


Ekonomiavdelningen 
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§ 124 Dnr 2022/00337 


Korrigering av beslutsinstans gällande avtal om 
sponsring med Floby Volleybollklubb 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen 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 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 79/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-07-05 


 Förslag till avtal om sponsring 


Yrkanden 


Adam Johansson (M) yrkar att "Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 


sponsoravtalet med Floby Volleybollklubb för säsongen 2022/2023 och 


2023/2024 med ett belopp om 100 000 kronor per år. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på Adam Johanssons (M) yrkande och finner 


att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Floby Volleybollklubb   


Magnus Sundén, näringslivschef 


Ekonomiavdelningen           
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§ 125 Dnr 2022/00343 


Verksamhet och drift av skidanläggning Mösseberg 
samt ändring av kommunstyrelsens- och kultur- och 
fritidsnämndens reglementen 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny kommunal 


driftorganisation för skidanläggningen på Mösseberg. 


2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 


reglementena för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. 


3  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiering hanteras 


inom ramen för höstens budgetberedning inför arbetet med Flerårsplan 


2023-2025. Utredningen avseende ovanstående organisationsförändring 


visar att det behövs en förstärkt driftsbudget för kultur- och 


fritidsförvaltningen om 2 860 000 kronor per år. 


Sammanfattning 


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.  
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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.   


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-07-04 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 78/2022 


 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 41/2022 


 Förslag till driftorganisation skidbacke Mösseberg (se bilaga 1) 


 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 


 Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 126 Dnr 2021/00514 


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


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 


Reservation 


Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) reserverar sig till förmån för Jonas 


Larssons (SD) yrkande om att bifalla 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 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2022 


 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 att bifalla motionen.  
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Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 


respektive Jonas Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen 


beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 127 Dnr 2022/00270 


Medlemskap i föreningen Sambruk som främjar digital 
kommunal verksamhetsutveckling 


Kommunstyrelsens 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 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 81/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01 


 Erbjudande från Västra Götalandsregionen  
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 Ansökan om medlemskap i Sambruk 


 Stadgar för föreningen Sambruk 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden  


Christina Seveborg, avdelningschef bibliotek  


Håkan Persson, IT-chef 


Ekonomiavdelningen 


Kajsa Björck, verksamhetsutvecklare             
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§ 128 Dnr 2021/00500253 


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


Kommunstyrelsens 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 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 82/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-27 


 Köpeavtal med Jula Logistics AB gällande del av fastigheten 


Friggeråker 25:8 med flera 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            







 


Kommunstyrelsen 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


17 (28) 


Sammanträdesdatum 


2022-09-14 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 129 Dnr 2021/00125 


Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  


Kommunstyrelsens 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. 


Kommunstyrelsens beslut 


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 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2022 


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


 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut, 2022-05-


19, §14 


 Socialnämndens beslut,  2022-05-25, § 45 


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


 Polismyndigheten i Västra Götalands yttrande, 2022-03-03 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 130 Dnr 2022/00268 


Beslut om kommunal parkeringsövervakning 


Kommunstyrelsens 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 november 2022 eftersom länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphört 


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 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2022 


 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-06-14 


 Tekniska nämndens beslut, 2022-05-23 


Yrkanden 


Adam Johansson yrkar att beslutspunkt 4 ska ändras från ”Beslut om 


kommunal parkeringsövervakning ska gälla från och med den 1 oktober 


2022 då länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphör att gälla.” till ”Beslut 


om kommunal parkeringsövervakning ska gälla från och med den 1 


november 2022 eftersom länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphört att 


gälla.” 







 


Kommunstyrelsen 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


20 (28) 


Sammanträdesdatum 


2022-09-14 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Adam 


Johanssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 


med Adam Johanssons (M) yrkande. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 131 Dnr 2022/00079 


Trafikstrategi för Falköpings kommun 


Kommunstyrelsens förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 


trafikstrategin för Falköpings kommun. 


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 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-11 


 Förslag till trafikstrategi, 2022-06-10 


 Remissvar från nämnderna 


  


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 132 Dnr 2022/00155 


Policy för möten och resor 


Kommunstyrelsens 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 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 87/2022 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-16 


 Förslag till ny policy för möten och resor 


 Sammanställning av synpunkter och svar på remiss 


  


 


Paragrafen skickas till  
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§ 133 Dnr 2022/00362 


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


Kommunstyrelsens 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 


 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 88/2022 


 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 


  


Paragrafen skickas till  
Havs- och Vattenmyndigheten  


Dag Fredriksson, kommunekolog            
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§ 134 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 Protokoll från samordningsförbundet Skaraborg den 23 


augusti 2022 


2 Återrapportering från nämnden för samhällsskydd mellersta 


Skaraborg av strategiska utvecklingsbidrag - Civilsamhället 


som förebyggande och insatsagerande resurs 
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§ 135 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 


90443 Avropsavtal SSO 2022 Maria Axelsson 


90444 Avropsavtal Stella 2022 Maria Axelsson 


90445 Bilaga - Avrop av Adato Falköpings 


kommun.docx 


Pia Alhäll 


90447 Avropsavtal Novi 2022 Maria Axelsson 


90448 Avropsavtal Opus 2022 Maria Axelsson 


90624 Delegationsbeslut om avtal med 


Trafikverket gällande arrende av del av 


fastigheterna Floby 6:3 och 40:3 


(Floby tågstation) för parkering, 


grönytor, parkanläggning och 


utsmyckning 


Alexander 


Järkeborn 
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90626 Delegationsbeslut om avtal med 


Trafikverket gällande arrende av del av 


fastigheten Stenstorp 25:1 (Stenstorps 


tågstation) för parkering, grönytor, 


parkanläggning och utsmyckning 


Alexander 


Järkeborn 


90640 Avtal med fotograf Tore Johansson om 


användningsrätt av bilder och video i 


det organiserade arbetet med Visit 


Hornborgasjön 


Klara Börjesson 


90644 Avtal jakträtt Friggeråker 25:8 del av 


m.fl. undertecknat 


Lolita Dikanda 


90645 Avtal jakträtt Sånnarp 2:5 


undertecknat 


Lolita Dikanda 


90651 Uppsägning av avtal gällande jakträtt 


på del av fastigheten Väsmestorp 3:62 


Alexander 


Järkeborn 


90652 Uppsägning av avtal gällande jakträtt 


på del av fastigheterna Stenstorp 38:1 


och 4:34 


Lolita Dikanda 


90696 Markanvisningsavtal kv. Kulingen och 


Stormen undertecknat 


Lolita Dikanda 


90704 Adressättning för fastigheten Bredene 


1:9 


Mikael Carp 


90724 Avtal med Karamell Kommunikation 


om kommunikationstjänster år 2022 


Edvin Ekholm 


90735 Delegationsbeslut om remiss gällande 


ändring av kommunstyrelsens och 


kultur- och fritidsnämndens 


reglementen 


Linda Karelid 


90750 Adressättning för fastigheten 


Hovmästaren 10 


Mikael Carp 


90765 Protokollsutdrag från 


kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-


08-31 § 79 Avtal om sponsring med 


Floby Volleybollklubb 


Sebastian Helin  


90769 Protokollsutdrag från 


kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-


08-31 § 83 Försäljning till Carlsson 


och Persson skogstjänst AB av del av 


fastigheten Friggeråker 25:8 


Sebastian Helin 


(KSAU) 
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90777 Förlängning av Markanvisningsavtal 


Fåraberget etapp 2B, kv Vindpusten, 


undertecknat 


Alexander 


Järkeborn 


90778 Lägenhetsarrende Åkern 3, 


undertecknat 


Alexander 


Järkeborn 


90781 Anställningar 


kommunledningsförvaltningen juni 


2022 


Pia Alhäll 


90782 Anställningar 


kommunledningsförvaltningen augusti 


2022 


Pia Alhäll 


90809 Uppsägning av jordbruksarrende för 


Bestorp 1:1 m.fl. 2022 för 


villkorsändring, undertecknat 


Lolita Dikanda 


90810 Jordbruksarrende på Bestorp 1:1 m.fl. 


undertecknat 


Lolita Dikanda 


90821 Avtal gällande ledningsrätt för 


vattenledning till förmån för 


Falköpings kommun på del av 


fastigheten Dotorp 6:28 (Lodet 6) 


Alexander 


Järkeborn 


90823 Köpeavtal gällande Försäljning till A 


& A Sweden Fastighet AB av del av 


fastigheten Dotorp 6:28 


Alexander 


Järkeborn 
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§ 136 Dnr 2022/00011 


Rapportering från arbetet i kommunalförbunden år 
2022 


Kommunstyrelsens beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 


Information 


Ingvor Bergman (S) informerar om senaste sammanträdet med Skaraborgs 


kommunalförbund. Bland annat togs beslut om att gemensamt arbeta för att 


lösa Skaraborgs kommuners behov av samordning av bland annat 


bostadsförsörjning/samhällsplanering, hantering av följdetableringar, 


infrastruktur och kollektivtrafik, utbildning, kompetensförsörjning och 


kompetensomställning. I uppdraget ingår att ta fram förslag till en indikativ 


finansieringsmodell. 


Vidare beslutades att ”frisök” gällande gymnasiala yrkesutbildningar på 


Komvux införs mellan samverkande kommuner inom regionalt yrkesvux 


under budgetåret 2023. 
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