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Datum 
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Ledamöter och ersättare  
Se förteckning på sista sidan 
 

Handlingar till ärendena på föredragningslistan kan 
beställas från kommunledningsförvaltningen eller  
läsas på kommunens webbplats 

 
 
Tjänstepersoner 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 

 
 
Telefon 0515-88 52 66 
E-post kommunen@falkoping.se 
Webbplats www.falkoping.se/kommunpolitik 

 

Kommunfullmäktige 

kallas till sammanträde måndagen den 26 september 2022 klockan 18:30 i Kommunfullmäktiges 

sessionssal, Stadshuset för att behandla följande ärenden. 

Ärende Anteckningar 

1.  Val av protokolljusterare 
Dnr 86004   
 
 
 
 
 

 

2.  Inkomna motioner, interpellationer och frågor 
Dnr 2022/00101   

 

3.  Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om 
att ta fram en säkerhetsutbildning för personal och elever 
på skolorna 
Dnr 2021/00514   
Bilaga  

a) Kommunstyrelsen § 126/2022 
b) Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 

2022-08-14 
c) Barn- och utbildningsnämnden § 41/2022 
d) Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg § 

4/2022 
e) Kommunfullmäktige § 119/2021 
f) Motion från Johanna Johansson (SD) 
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Ärende Anteckningar 

4.  Verksamhet och drift av skidanläggning Mösseberg samt 
ändring av kommunstyrelsens- och kultur- och 
fritidsnämndens reglementen 
Dnr 2022/00343   
Bilaga  

a) Kommunstyrelsen § 125/2022 
b) Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 

2022-07-04 
c) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 41/2022 
d) Förslag till driftorganisation skidbacke Mösseberg (se 

bilaga 1) 
e) Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 
f) Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

 

 

5.  Försäljning till Jula Logistics AB av del av fastigheten 
Friggeråker 25:8 med flera - kvarteret Presenningen 
Dnr 2021/00500  253 
Bilaga 

a) Kommunstyrelsen § 128/2022 
b) Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 

2022-06-27 
c) Köpeavtal med Jula Logistics AB gällande del av 

fastigheten Friggeråker 25:8 med flera 
 
 

 

6.  Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  
Dnr 2021/00125   
Bilaga 

a) Kommunstyrelsen § 129/2022 
b) Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 

2022-06-21 
c) Kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till 

ändring av lokala ordningsföreskrifter, 2022-06-14 
d) Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2022-05-24, § 

76 
e) Byggnadsnämndens beslut, 2022-05-25, § 68 
f) Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut, 2022-05-

18, § 26 
g) Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2022-05-31, § 31 
h) Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs 

beslut, 2022-05-19, §14 
i) Socialnämndens beslut,  2022-05-25, § 45 
j) Tekniska nämndens beslut, 2022-05-23, § 47 
k) Polismyndigheten i Västra Götalands yttrande, 2022-

03-03 
 

 

7.  Beslut om kommunal parkeringsövervakning 
Dnr 2022/00268   
Bilaga 

a) Kommunstyrelsen § 130/2022 
b) Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 

2022-06-14 
c) Tekniska nämndens beslut, 2022-05-23 
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Ärende Anteckningar 

8.  Trafikstrategi för Falköpings kommun 
Dnr 2022/00079   
Bilaga  

a) Kommunstyrelsen § 131/2022 
b) Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 

2022-08-11 
c) Förslag till trafikstrategi, 2022-06-10 
d) Remissvar från nämnderna 

 
 

 

9.  Policy för möten och resor 
Dnr 2022/00155   
Bilaga 

a) Kommunstyrelsen § 132/2022 
b) Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 

2022-08-16 
c) Förslag till ny policy för möten och resor 
d) Sammanställning av synpunkter och svar på remiss 

 
 

 

10.  Entledigande av Per Magnusson (SD) från uppdraget som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden  
Dnr 2022/00378   
Bilaga  

a) Avsägelse 
 
 
 

 

11.  Entledigande av Kelesh Hussein (S) från uppdragen som 
ledamot i kommunrevisionen och revisor i stiftelsen 
Ållebergs Segelflygsmuseum 
Dnr 2022/00385   
Bilaga 

a) Avsägelse 
 
 
 

 

12.  Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022 
Dnr 2022/00083   
Bilaga  

a) Socialnämnden § 65/2022 - Rapportering av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 2, år 2022 

b) Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut 
enligt SoL och LSS, kvartal 2 2022 

 
 

 

 

 

Patrik Björck (S) 

Ordförande 
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Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under  
mandatperioden 2018–2022 
 
Ledamöter 
Patrik Björck (S), Ordförande 
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice 
ordförande 
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordförande 
Dan Gabrielsson (S) 
Karola Svensson (C) 
Adam Johansson (M) 
Johanna Johansson (SD) 
Ingvor Bergman (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Christopher Münch (SD) 
Ed Kahrs (M) 
Niclas Fällström (C) 
Erik Kyrkander (V) 
Susanne Berglund (S) 
Jonas Larsson (SD) 
Niclas Hillestrand (S) 
Christina Jorméus (M) 
Angela Joelsson (KD) 
Johanna Svensson (S) 
Annika Carp (L) 
Rune Lennartsson (C) 
Tommy Almgren (SD) 
Sture Olsson (M) 
Roger Lundberg (S) 
Camilla Funke (MP) 
Thomas Svensson (S) 
Vanja Wallemyr (C) 
Marita Ljus (SD) 
Morgan Billman (M) 
Corry Thuresson (S) 
Emil Estébanez (V) 
Debora Josefsson (KD) 
Heléne Svensson (S) 
Sonja Eriksson (SD) 
Göte Andersson (C) 
Pema Malmgren (M) 
Marie Post (S) 
Hanna Nord (S) 
Milada Wurm (SD) 
Lovisa Wennerholm (C) 
Alex Bergström (S) 
Gerhard Karlsson (SD) 
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S) 
Elias Assio (M) 
Anna-Brita Fransson (L) 
Elisabeth Klang (V) 
Fredy Neüman (S) 
Christiane Uhle Johansson (C) 
Per Magnusson (SD) 
Maria Bruckshaw (KD) 
Lisbeth Ek (S) 

Ersättare 
Jonas Karlsson (S) 
Ingvor Arnoldsson (S) 
Kovan Akrawi (S) 
Inga-Lill Bergsten (S) 
Hassan Hussein (S) 
Monica Janzon (S) 
Bengt Lundqvist (S) 
Sofia Selander (S) 
Jörgen Larsson (SD) 
Matti Qvist (SD) 
Jens Larsson (SD) 
Frank Wurm (SD) 
Arild Svensgam (SD) 
Johan Eriksson (M) 
Inge Persson (M) 
Caroline Lundberg (M) 
Johanna Blad (M) 
Helén Engström (C) 
Bengt Lennartsson (C) 
Ingrid Martens (C) 
Sofia Thuvesson (C) 
Anna-Sara Ståtenhag (KD) 
Britt-Marie Aronsson (KD) 
Andreas Möller (KD) 
Iowan Hedendahl (V) 
Scott Schylander (V) 
Dag Högrell (L) 
Maria Jern (L) 
Anders Blom (MP) 
Mattias Lindgren (MP) 

Gruppledare 
Niclas Hillestrand (S) 
Jonas Larsson (SD) 
Anders Winlöf (M)  
Karola Svensson (C) 
Dan Hovskär (KD) 
Erik Kyrkander (V) 
Annika Carp (L) 
Camilla Funke (MP) 
 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-14 
 

 

  
 

 

§ 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.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 

respektive Jonas Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-14 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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 Kommunstyrelsen 

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

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 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. 

Bakgrund 

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 till nämnden 

för Samhällsskydd mellersta Skaraborg. 

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 22 mars 2022, § 41, 

och föreslår att kommunfullmäktige ska avslå förslaget i motionen. I barn- och 

utbildningsnämndens protokoll framgår att det redan idag ligger i skolans 

uppdrag att tillse att krisplaner finns för rådande hotbild. 
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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. De bistår även 

förvaltningen med relevanta utbildningar. Skolan ska även systematiskt öva 

på och hålla planen aktuell, Sverigedemokraternas förslag medför således i 

sig inget nytt. 

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg har behandlat ärendet den 

3 mars 2022, § 4, och föreslår att motionen ska avslås. 

I protokollet framgår att nämnden framför Samhällsskydd Mellersta 

Skaraborg (SMS) redan i dag stöttar med framtagande ut krisplaner, vilka 

innehåller både utrymning samt inrymning och är specifika för respektive 

skolverksamhet och hotbildsanalys. Skolan ska även systematiskt öva på och 

hålla planen aktuellt. 

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av remissinstansernas yttrande och förslag till beslut föreslår 

kommunledningsförvaltningen att motionen ska avslås. Förslaget i motionen 

medför inget nytt. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några ekonomiska 

konsekvenser, varför beslut om finansiering inte behöver fattas. 

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) 

Beslutet ska skickas till 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 

Nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-22 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 41 Dnr 2021/01392  

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå Sverigedemokraternas yrkande om att ta 

fram en specifik säkerhetsutbildning för personal och elever.              

Reservation 

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot nämndens 

beslut till förmån för Johanna Johanssons (SD) motion.      

Sammanfattning 

En gemensam motion har från Sverigedemokraterna Falköping ställts till 

barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsskyddsförvaltningen om att: 

”Barn- och utbildningsförvaltningen ska, utöver brandövningar, ta fram en 

specifik säkerhetsutbildning med övning för personal och elever hur de ska 

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

     

Bakgrund 

I motionen om säkerhetsutbildning skriver Johanna Johansson (SD): 

”Vår personal och våra barns trygghet är oerhört viktigt för oss i 

Sverigedemokraterna. 

Vi måste ligga steget före och vara förberedda ifall något händer. 

Man läser ofta om så kallade ”skoldåd”, där en ensam (oftast) gärningsman 

går in på en förskola/skola och vill skada/döda så många som möjligt. 

Om något skulle hända på en förskola/skola i Falköpings kommun så vill vi 

att man ska vara så förberedd som man kan vara, på vad man bör göra i en 

sådan situation.” 

Förvaltningens bedömning 

Det ligger redan idag 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. De bistår även 

förvaltningen med relevanta utbildningar. 

Skolan skall även systematiskt öva på och hålla planen aktuell – 

Sverigedemokraternas yrkan medför således i sig inget nytt. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-03-22 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Finansiering 

Inom budgeten för kompetensutveckling. 

Beslutsunderlag 

Skolchefens tjänsteutlåtande 

Motion från Johanna Johansson (SD) om att ta fram en säkerhetsutbildning 

för personal och elever på skolorna. 

Protokollsutdrag KF 2021-11-29 § 119 

Delegationsbeslut om remittering av motion om säkerhetsutbildning 2021-

12-22     

Yrkanden 

Albin Gilbertsson (SD) yrkar bifall till Johanna Johanssons (SD) motion.      

Beslutsgång 

Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar om nämnden vill besluta enligt 

arbetsutskottets förslag, därefter om nämnden vill besluta enligt yrkandet om 

bifall till motionen. 

Ordförande Eva Dahlgren (C) finner att nämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Johanna Johanssons (SD) motion.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen Falköpings kommun 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

            



 

 
 
 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-03 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 4 Dnr 2021/00086  

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

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg avslår yrkan om att ta  

   fram specifik säkerhetsutbildning för personal och elever.       

 

Sammanfattning 
En gemensam motion har ställts till Barn- och utbildningsförvaltningen och 

Samhällsskyddsförvaltningen om att: Barn- och utbildningsförvaltningen 

ska, utöver brandövningar, ta fram en specifik säkerhetsutbildning med 

övning för personal och elever hur de ska agera vid tillbud om personer med 

ont uppsåt tar sig in på skolområdet. 

      

Bakgrund 
Motion – Säkerhetsutbildning, Johanna Johansson SD 

Vår personal och våra barns trygghet är oerhört viktigt för oss i Sverige-

demokraterna. Vi måste ligga steget före och vara förberedda ifall något 

händer. Man läser ofta om så kallade ”skoldåd”, där en ensam (oftast) 

gärningsman går in på en förskola/skola och vill skada/döda så många som 

möjligt. Om något skulle hända på en förskola/skola i Falköpings kommun 

så vill vi att man ska vara så förberedd som man kan vara, på vad man bör 

göra i en sådan situation. 

 

Förvaltningens bedömning 

Det ligger redan idag i skolans uppdrag att tillse att krisplaner finns för råd-

ande hotbild. Vi, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, stöttar redan i dag 

med framtagande utav krisplaner och de innehåller både utrymning samt 

inrymning och är specifika för respektive skolverksamhet och hotbilds-

analys. Skolan skall även systematiskt öva på och hålla planen aktuell - 

Yrkan medför således i sig inget nytt. 

  

Finansiering 

NIL  

 

Beslutsunderlag 

Sverigedemokraterna Falköping motion. 

Delegationsbeslut 2021-12-22. 

 

Kommunfullmäktiges § 119/21. 



 

 
 
 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-03 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

2022-02-03. 

     

 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun 

Kommunstyrelsen, Götene kommun 

Kommunstyrelsen, Skara kommun 

Kommunstyrelsen, Tidaholms kommun    

Barn- och utbildningsförvaltningen, Falköpings kommun         



 

 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 119 Dnr 2021/00514  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige remitterar motionen om att ta fram en 

säkerhetsutbildning för personal och elever på skolorna till 

kommunstyrelsen för yttrande.  

Bakgrund 

Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om att ta fram en 

säkerhetsutbildning för personal och elever på skolorna. Av motionen 

framgår följande. 

"Vår personal och våra barns trygghet är oerhört viktigt för oss i 

Sverigedemokraterna. 

Vi måste ligga steget före och vara förberedda ifall något händer. 

Man läser ofta om så kallade ”skoldåd”, där en ensam (oftast) gärningsman 

går in på en förskola/skola och vill skada/döda så många som möjligt. 

Om något skulle hända på en förskola/skola i Falköpings kommun så vill vi 

att man ska vara så förberedd som man kan vara, på vad man bör göra i en 

sådan situation. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

Att: Barn- och utbildningsförvaltningen ska, utöver brandövningar, ta fram 

en specifik säkerhetsutbildning med övning för personal och elever hur de 

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

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 
 

 

 
Motion - Säkerhetsutbildning 

 
 

Vår personal och våra barns trygghet är oerhört viktigt för oss i Sverigedemokraterna. 
Vi måste ligga steget före och vara förberedda ifall något händer. 

Man läser ofta om så kallade ”skoldåd”, där en ensam (oftast) gärningsman går in på en 
förskola/skola och vill skada/döda så många som möjligt. 

Om något skulle hända på en förskola/skola i Falköpings kommun så vill vi att man ska vara så 
förberedd som man kan vara, på vad man bör göra i en sådan situation. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 
 

Att: Barn- och utbildningsförvaltningen ska, utöver brandövningar, ta fram en specifik 
säkerhetsutbildning med övning för personal och elever hur de ska agera vid tillbud om 

personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet. 
 
 

Sverigedemokraterna Falköping 
Johanna Johansson 
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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.  

 

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 
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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            



 

Näringslivsavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Magnus Sundén | Näringslivschef | magnus.sunden@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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 Kommunstyrelsen 

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

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 
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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.   

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har genom näringslivsavdelningen 

genomfört en koncessionsupphandling av Skidbacke, Camping och Stugby i 

enlighet med kommunstyrelsens beslut i augusti 2020, § 112. Ett drygt 20-tal 

ekonomiska aktörer hämtade ut underlaget under annonseringstiden. Från 

flera aktörer inkom begäran om förtydliganden och ytterligare uppgifter 

vilket tydde på att upphandlingen hade väckt ett visst intresse hos flera 

seriösa intressenter. Inga anbud inkom emellertid under anbudstiden. 

Efter anbudstiden har gruppen fört vidare diskussioner avseende 

entreprenaden med fem intressenter, men utan resultat. Skidbacken är både 

kompetensmässigt och ekonomiskt en utmaning för varje entreprenör, inte 

minst med hänsyn till samtidens varierande snötillgång. I nuläget får det 

bedömas som osannolikt att hitta en extern aktör som vill överta driften för 

Skidbacken, vare sig separat eller tillsammans med campingen. Mössebergs 

Camping och Stugby skulle däremot sannolikt med framgång kunna läggas 

ut på extern entreprenör.  

 

Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i 

samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen utreda och ta fram förslag på 

kommunal organisation och budget för drift av skidanläggningen. 

 

Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med kultur- och 

fritidsförvaltningen arbetet fram ett förslag på kommunal organisation för 

skidanläggningen. I förslaget beskrivs en driftsorganisation som innefattar 

pistning, snöläggning, service och annan drift, organisation vad gäller 

kommersiella och försäljning så som liftkortförsäljning, liftvakter, 

marknadsföring och allmän service, budget, 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. 
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Fokus i underlaget har legat på vintersäsongen med prioritet på att ha en 

organisation på plats till säsongen 2022-2023. Förvaltningarna ser dock stora 

möjligheter att i framtiden även utveckla verksamhet i backen sommartid.  

Förvaltningens bedömning 

För besöksnäringen, föreningslivet 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. Vidare behöver kommunstyrelsens och kultur- och 

fritidsnämndens reglementen justeras utifrån att ansvaret för driften av 

skidanläggning flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott (§ 41/2022) har besvarat remissen 

och tillstyrker förslag till förändringar i reglementena och förslag till ny 

driftsorganisation. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Då kommunfullmäktiges beslut i detta ärende ligger nära i tid för 

kommunens ordinarie budgetarbete bör kommunstyrelsen hantera frågan om 

finansiering till höstens budgetberedning för Flerårsplan 2023-2025. 

Utredningen avseende organisationsförändring visar att det behövs en 

förstärkt driftsbudget för kultur och fritidsförvaltningen om 2 860 000 kronor 

per år. 

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 

Beslutet ska skickas till 

Magnus Sundén, näringslivschef 

Torbjörn Lindgren, verksamhetschef  

Pia Alhäll, kommundirektör 

Dina Ebbeson, biträdande förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 

 

 

 

Magnus Sundén 

Näringslivschef 



 

  4 (4) 

 

 

 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-13 
 

 

  
 

 

§ 41 Dnr 2022/00066 

Svar på remiss från kommunstyrelsen av Verksamhet 
och drift av skidanläggning Mösseberg samt ändring av 
kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens 
reglementen  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att 

besluta i enlighet med liggande förslag till verksamhet och drift av 

skidanläggning Mösseberg samt ändring av kommunstyrelsen och kultur- 

och fritidsnämndens reglementen. 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har skickat en remiss till kultur- och fritidsnämnden med 

möjligheten att yttra sig över ändringar av kultur- och fritidsnämnden samt 

kommunstyrelsens reglementen. Detta med anledning av att ansvaret för 

verksamhet- och drift av skidanläggning Mösseberg flyttas från 

kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. 

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.  

För att kunna följa upp organisation och budget så föreslår utredande 

förvaltningar att den kommunala organisationen ska ligga under en och 
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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 Kommunstyrelseförvaltningen gällande uppdrag om att 

utreda gällande organisation för drift av skidbacken Mösseberg samt 

verksamhet 

Utkast Reglemente för kommunstyrelsen 

Utkast Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till organisation för drift gällande skidbacke Mösseberg 

Delegationsbeslut om remiss gällande ändring av kommunstyrelsens och 

kultur- och fritidsnämndens reglementen 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Hampus Haga, kultur- och fritidschef 

Torbjörn Lindgren, verksamhetschef Bad & Fritid 

            



 

 

 

Torbjörn Lindgren 

FÖRSLAG TILL 
DRIFTORGANISATION 

SKIDBACKE MÖSSEBERG 
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Drift skidbacke 

Ansvarsområden 

Drift och skötsel av spår och backe 

Snöläggning 

Pistning 

Service maskiner, liftar, snösystem 

Medlem SLAO 

 

Personal 

1 st arbetsledare 

1 st tillsvidare helår 100% 

2 st tillsvidare helår 100% (delas med 

park & gata, 50% på vardera ställe) 

Timanställda under snöläggning 

 

 

 

Kommersiellt/försäljning skidbacke 

Ansvarsområden 

Bokningssystem 

Marknadsföring 

Webb/sociala medier 

Skipassförsäljning 

Liftvakter 

Avtal/samverkan med aktör på campingen 

 

 

 

Personal 

1 st verksamhetsledare 30% på helår 

Timanställda under öppettider i backen 

(5 st/pass när backen är öppen som 

bemannar liftar, skipassförsäljning och 

sköter kundservice) 

 

 

Prognostiserad budgetram 
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Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen 
(1991:900), KL, och annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
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Kommunstyrelsens uppgifter 
§ 1  

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 

har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 

ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 

gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen 

ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 

företag, stiftelser och kommunalförbund.  

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 

samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för 

kommunen (styrfunktion).  

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med 

nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 

(uppföljningsfunktion).  

Kommunstyrelsen ansvarar för i lag, förordning och detta reglemente 

angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 

(särskilda uppgifter).  

 

§ 2  

Kommunstyrelsens bestämmanderätt rörande 
nämndernas verksamhet 

Kommunstyrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet: 

- Beslut om strategiska personalfrågor vilket bland annat innefattar 

kommunövergripande arbetsmiljö- och hälsofrågor, prioriteringar, 

riktlinjer och anvisningar inom det arbetsgivarpolitiska området, 

- Slutligt beslut när två nämnder är oense.  

Kommunstyrelsen ska hålla kommunfullmäktige underrättad om de beslut 

som har fattats med stöd av första stycket. 

 

§ 3  

Kommunstyrelsens förvaltningsorgan 

Under kommunstyrelsen lyder kommunledningsförvaltningen. 
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Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
§ 4  

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna 

och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen 

ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 

 

§ 5  

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

Kommunstyrelsen ska ansvara för  

1. att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande 

och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 

kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som 

inte är förbehållna annan nämnd,  

2. att utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders 

beslut,  

3. att ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 

§ kommunallagen eller enligt annan lag eller författning,  

4. att ha ett övergripande ansvar för krisberedskap och för de interna 

säkerhetsfrågorna i kommunen, 

5. de kommunövergripande IT-systemen och tillhörande säkerhet för 

dessa system, 

6. att ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen 

(2018:585) följs  

7. att ha ett övergripande ansvar för medfinansiering till statliga och 

regionala infrastrukturprojekt,  

8. att hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs, 

9. att kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

10. utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll 

i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

11. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana 

kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,  

12. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i 

enlighet med kommunallagen, 

13. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat, 
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14. att ha en ändamålsenlig kommunövergripande visselblåsarfunktion, 

  

15. översiktlig och strategisk fysisk planering samt övergripande 

planering inom områdena infrastruktur, energiplanering, 

trafikplanering och kollektivtrafik, 

16. mark- och bostadsförsörjning, 

17. natur- och vattenvårdsfrågor, 

18. utveckling och effektivisering av den kommunala upphandlings- och 

inköpsverksamheten. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden 

som fullmäktige ska handlägga ska beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt något anställd att besluta 

om remiss av sådana ärenden.  

Kommunstyrelsen ska utöver vad som nämns ovan ha det strategiska 

ansvaret för: 

- biogasverksamheten, vilket innefattar bland annat den långsiktiga 

utvecklingen av verksamheten, nyinvesteringar i anläggningarna, 

ansvaret för att försälja biogas samt att söka bidrag kopplat till 

utvecklingen av anläggningarna, 

- den övergripande planeringen för utvecklingen av platåberget 

Mösseberg och som samarbetspartner gällande platåberget Ålleberg. 

Ansvaret innefattar nyinvesteringar i följande områden (förutom 

byggnader vilka omfattas av tekniska nämndens ansvar) på 

Mösseberg; slalomanläggningen, Skogssjön med omliggande fritids- 

och aktivitetsområden, uppmärkta spår och leder, camping- och 

stugbyn och djurparken. För slalomanläggningen och camping- och 

stugbyn innefattar ansvaret även drift. Ansvaret innefattar även 

reinvesteringar som krävs för slalomanläggning och camping- och 

stugbyn samt investeringar i maskiner som krävs för driften.  

- järnvägsspår på kommunal mark samt infrastrukturfrågor vilket 

innefattar satsningar, medfinansiering och samarbeten kring järnväg. 

Infrastrukturfrågorna innefattar även satsningar, medfinansiering och 

samarbeten kring vägar där kommunen inte är väghållare. Vidare 

innefattas satsningar och samarbeten kring kollektivtrafiken, bland 

annat att bevaka kollektivtrafiksfrågor i det översiktliga fysiska 

planeringsarbetet och tilläggsköp av kollektivtrafik. 

 

 

§ 6  

Lednings- och samordningsfunktionen  

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland 

annat; 

 samspelet mellan politik och förvaltningar, 
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 demokratiutveckling genom brukarinflytande och medborgardialog 

 arbetet med att utveckla kvalitetsarbetet samt administrativa rutiner 

och processer i kommunen, 

 det kommunövergripande arbetet med ärendeberedningsprocesser,  

 miljö-, klimat- och energifrågorna i kommunen samt de kommunala 

åtgärderna för klimatanpassning, 

 frågor om mänskliga rättigheter, demokrati, folkhälsa, inkludering, 

brottsförebyggande arbete samt frågor om jämställdhet och jämlikhet 

ur ett socialt hållbarhetsperspektiv,  

 kommunens internationella arbete, 

 utvecklingen av näringslivet och ett gott företagsklimat inklusive 

besöksnärings- och turismfrågor, 

 samordning av vandringsleder och cykelleder inom kommunens 

geografiska område där kommunen är huvudman eller har ingått 

avtal om samarbete, 

 utvecklingen av kommunens varumärke och attraktivitet, 

 kommunens kommunikationsarbete, 

 statistik och samhällsanalys, 

 kommunens utveckling när det gäller digitalisering, 

 kommunens informationssäkerhetsarbete samt kommunens arbete 

med dataskyddsfrågor. 

Lednings- och samordningsfunktionen innebär att ansvaret för den egna 

verksamheten ligger kvar på nämnderna i enlighet med vad som framgår av 

reglementena.   

§ 7  

Företag och stiftelser 

Kommunstyrelsen ska  

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser 

som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 

främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 

direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse 

för kommunen,  

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och 

kontinuerligt hålls uppdaterade,  

3. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och 

företagsledningarna/stiftelseledningarna,  

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 

anges i 10 kap. 2–6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och 

stiftelser kommunen äger eller har intresse i,  
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5. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 

aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 

kommunstyrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna 

förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,  

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 

föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag 

som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.  

 

§ 8  

Kommunalförbund 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

 

§ 9  

Ekonomi och medelsförvaltning 

Kommunstyrelsen ska  

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 

meddelade föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar 

placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka 

att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt 

att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 

fordringar,  

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning, i den mån den inte lagts på 

annan nämnd. I denna uppgift ingår bl.a. att  

 underhålla och förvalta den fasta och lösa egendomen inom 

styrelsens verksamhetsområde,  

 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  

 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från 

annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som 

förvaltas av den nämnden,  

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,  

4. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning samt se till att bokföring 

och även övrig redovisning sker i enlighet med den lagen,  

5. i enlighet med fullmäktiges särskilda bestämmelser förvalta medel 

som avsatts till pensionsförpliktelser.  
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§ 10  

Delegering från fullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 

fullmäktige fastställt,  

2. utarrendera, eller på annat sätt upplåta samt förvalta kommunen 

tillhörig fastighet,  

3. köp, försäljning och byte av fastigheter samt avtal om 

fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller del 

av fastighet, enligt i årsbudget fastställd total kostnadsram och inom 

en ram av 100 prisbasbelopp för varje enskilt objekt och andra 

riktlinjer beträffande villkor i övrigt. Detta gäller även 

markanvisningar och reservation av mark. 

4. exploateringsavtal och övriga typer av avtal för genomförande av 

detaljplan som beslutas av byggnadsnämnden och som inte är av 

principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt, 

5. mark- och exploateringsinvesteringar enligt i årsbudget fastställd 

kostnadsram 

6. i mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, med 

för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat 

avtal,  

7. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och logotyp  

8. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen  

9. teckna borgen för Falköpings Hyresbostäder AB och för 

fastighetsaktiebolaget Mösseberg inom av kommunfullmäktige 

fastställd beloppsram. 

10. fördelning av generella statliga bidrag för integration till nämnder 

för integrationsfrämjande insatser.  

11. besluta om fördelning av centralt placerat löneutrymme. 

 

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på 

fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte 

medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska om 

möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.  

 

§ 11  
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Personalpolitiken 

Kommunstyrelsen leder, samordnar och utvecklar personalpolitiken inom 

kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet 

mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland 

annat:  

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 

frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 

dess arbetstagare,  

2. förhandla för kommunens räkning enligt lagstiftning om 

förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) 

om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 

verksamhetsområden,  

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare;  

4. besluta om stridsåtgärd,  

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter.  

6. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

 

7. anställa, entlediga och lönesätta förvaltningschefer 

 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning.  

Kommunstyrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 

inom sitt verksamhetsområde. 

 

Uppföljningsfunktionen 
§ 12  

Kommunstyrelsen uppföljning 

Kommunstyrelsen ska  

1. övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer 

och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt 

och ekonomiskt,  

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  

4. tre gånger per år, senast den 30 april, den 31 augusti och den 31 

december, samordna och därefter överlämna de olika nämndernas 
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redovisningar samt rapportera till fullmäktige hur kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den 

ekonomiska ställningen är under budgetåret,  

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 

avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt lag eller annan 

författning,  

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som 

bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med 

lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,  

7. anmäla till fullmäktige om en motion inte kan beredas inom ett år. 

Då ska även vad som framkommit vid beredningen anmälas inom 

samma tid.  

 

Särskilda uppgifter 
§ 13  

Processbehörighet 

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla 

mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan 

författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har 

begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 

beslutar att själv föra talan i målet.  

 

§ 14  

Krisberedskap, civilförsvar och krig 

Kommunstyrelsen ansvarar för förberedelser för extraordinära händelser 

enligt lag (2006:637) om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lagen 

(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  

Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt 

hemvärnsförordningen (1997:146). 

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara 

finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 
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§ 15  

Arkivmyndighet 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 

finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.  

 

§ 16  

Lägenhetsregister 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens ansvar enligt lag (2006:378) om 

lägenhetsregister.  

 

§ 17  

Anslagstavla, webbplats och sociala medier  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens 

externa och interna webbplats. Kommunstyrelsen samordnar och utvecklar 

även kommunens arbete med sociala medier.  

 

§ 18  

Författningssamling 

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala 

författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad 

form. 

 

§ 19  

Uppdrag och verksamhet 

Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i 

lag eller annan författning. Kommunstyrelsen ska följa det fullmäktige – i 

reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt 

att kommunstyrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 

och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

 

§ 20  
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Organisation inom verksamhetsområdet 

Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och 

ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 

samt lagar och andra författningar för verksamheten.  

 

§ 21  

Behandling av personuppgifter 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i kommunstyrelsens verksamhet. 

Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av 

behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 

angivits i kommunstyrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i 

dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig 

för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos 

fullmäktigeberedningar.  

 

§ 22  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till 
fullmäktige 

Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Kommunstyrelsen ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har 

fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem, i reglemente och 

genom finansbemyndigande. 

Kommunstyrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag 

som delegerats till dem har fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts 

dem enligt speciallag.  

 

§ 23  

Information och samråd 

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 

ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag 

de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 

inte uppgift för vilken sekretess råder.  
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När kommunstyrelsens verksamhet och ärenden berör en annan nämnds 

verksamhet ska dessa samråda. Samråd bör även ske med föreningar och 

organisationer när dessa är särskilt berörda. Kommunstyrelsen beslutar om 

formerna för samrådet. 

 

§ 24  

Självförvaltningsorgan 

Kommunstyrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller 

delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden 

får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett 

visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Kommunstyrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets 

uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.  

 

Arbetsformer 
§ 25  

Sammansättning 

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

 

§ 26  

Tidpunkt för sammanträden 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen 

bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av kommunstyrelsen 

ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran 

om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla 

uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 

sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 

extra sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 

eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske 

med vice ordförandena.  
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 

eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje 

ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

 

§ 27  

Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 

varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 

den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 

ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet.  

Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem dagar före 

sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt. I undantagsfall får kallelse ske 

inom annan tid och/eller på annat sätt. Ordföranden bestämmer då formen 

för kallelse. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 

vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen.  

 

§ 28  

Offentliga sammanträden 

Kommunstyrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 

sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller 

i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  

 

§ 29  

Sammanträde på distans 

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud.  

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
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Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 

på distans i kommunstyrelsen. 

 

§ 30  

Beslutsförhet 

Kommunstyrelsen får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av 

ledamöterna är närvarande. I detta sammanhang räknas som ledamot även 

tjänstgörande ersättare. 

 

§ 31  

Närvarorätt 

Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att 

närvara vid samtliga nämnders sammanträden. De får delta i 

överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten omfattar inte ärenden 

som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Den förtroendevalde har i 

den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet.  

Härutöver får kommunstyrelsen medge förtroendevald som inte är ledamot 

eller ersättare i kommunstyrelsen att närvara vid sammanträde med 

kommunstyrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 

och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Ordföranden har rätt att 

medge närvarorätt för de anställda som har kallats till föredragning av 

ärenden. Om kommunstyrelsen beslutar det, får den som kallats delta i 

överläggningarna.  

Kommunstyrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara 

vid nämndens sammanträden.  

 

§ 32  

Ordföranden 

Ordföranden ansvarar för att  

1. leda kommunstyrelsens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. beredningsprocessen är ändamålsenlig 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 

kommunstyrelsen vid behov är beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i 

kommunstyrelsen,  
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6. bevaka att kommunstyrelsens beslut verkställs.  

Under kommunstyrelsen ansvarar kommunstyrelsens ordförande också för 

att  

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 

utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 

verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga 

nämnder och fullmäktige samt  

4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett 

särskilt fall.  

§ 33  

Presidium 

Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

 

§ 34  

Ersättare för ordförande och vice ordförandena 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 

sammanträde eller en del av ett sammanträde, utser kommunstyrelsen en 

annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs 

ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst 

tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 

uppgifter av den äldste av dem.  

Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 

en längre tid utser kommunstyrelsen en annan ledamot som ersättare för den 

personen. Ersättaren ska fullgöra samtliga uppgifter som den ersatta 

personen har haft. 

 

§ 35  

Kommunalråd och oppositionsråd 

Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland 

styrelsens ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre 

vice ordförande. 
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Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande ska också vara 

kommunalråd. 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också vara oppositionsråd. 

Kommunalråd och oppositionsråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag 

som gagnar kommunen. Arbetsuppdrag av större omfattning utanför det 

kommunala förtroendeuppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådens och oppositionsrådets 

uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

 

§ 36  

Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska själv i så god tid som möjligt underrätta den ersättare som 

står i tur om att denne ska tjänstgöra.  

 

§ 37  

Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde 

ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in 

som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den 

ordning som fullmäktige har bestämt. Har ersättare valts enligt det 

proportionella valsättet gäller vad som, i 25 § lag (1992:339) om 

proportionellt valsätt, är stadgat om inträdesordningen för ersättare. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 

mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har dock inte 

rätt att framställa yrkanden eller delta i beslut. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 

påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer 

sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 

kommer längre ner i turordningen.  

Som huvudregel får en ersättare inte inträda under överläggningarna i ett 

ärende. Ordföranden avgör vid vilken tidpunkt ett inträde får ske.  
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§ 38  

Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 

ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

En ersättare som tjänstgjort i stället för sent ankommen ledamot är, om 

tjänstgöringen avslutats med anledning av att ledamoten inträtt i tjänst, inte 

förhindrad att tjänstgöra som ersättare för samma eller annan ledamot senare  

under sammanträdet. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 

grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens 

inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

 

§ 39  

Yrkanden 

När kommunstyrelsen har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 

och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 

något yrkande ändras eller läggas till, om inte kommunstyrelsen beslutar 

medge det enhälligt.  

Den ledamot som har framställt ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 

avslagsyrkande ska lämna det skriftligt.  

 

§ 40  

Deltagande i beslut 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 

om kommunstyrelsen fattar det med acklamation. 

 

§ 41  

Omröstningar 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som har 

utsetts att justera protokollet.  
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Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 

upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  

Ordföranden avger alltid sin röst sist.  

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 

klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 

någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 

omröstning genomföras omedelbart. 

 

§ 42  

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 

namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  

En valsedel är ogiltig om den  

 upptar namnet på någon som inte är valbar,  

 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  

 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 

proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 

§ 43  

Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen bör lämnas till 

sekreteraren senast dagen efter sammanträdet dock före den tidpunkt som 

har fastställt för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska 

motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 

 

§ 44  

Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och 

justeras av ordföranden och en ledamot.  
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§ 45  

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med 
mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 

§ 46  

Delgivningsmottagare 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, 

kommundirektören, ställföreträdande kommundirektören eller kanslichefen. 

 

§ 47  

Undertecknande av handlingar 

Av kommunstyrelsens delegationsbestämmelser framgår vem eller vilka 

som ska underteckna kommunstyrelsens handlingar. 

 

§ 48  

Utskott 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Kommunstyrelsen får 

därutöver inrätta ytterligare utskott som nämnden anser behövs. Till varje 

arbetsutskott ska 5 ledamöter och 5 ersättare väljas. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av 

arbetsutskottet eller det utskott som kommunstyrelsen beslutar, om 

beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana 

ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till 

beslut. 

 

Inom ett utskott väljer kommunstyrelsen för den tid nämnden beslutar bland 

utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av 

nämnden vid valet bestämda ordningen.  

 

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.  
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Utöver det som nämns i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de 

bestämmelser om arbetsformer för utskott som framgår av detta reglemente. 

Kommunstyrelsen får vidare reglera utskottens verksamheter i särskilda 

instruktioner. 

 ____________________________________________________________  
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Kultur- och fritidsnämndens uppgifter 
§ 1 

Allmänt om kultur- och fritidsnämndens verksamhet 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja 

kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgäng-

lig och inkluderande kultur-, idrotts-, frilufts- och fritidsverksamhet. Kultur- 

och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för 

dem som verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämnden bedriver 

besöksnäringsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 

kommunens folkbibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt biblio-

tekslagen (2013:801). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den museala 

verksamheten enligt museilagen (2017:563). 

 

§ 2 

Kultur- och fritidsnämndens förvaltningsorgan 

Under kultur- och fritidsnämnden lyder kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

§ 3 

Kultur- och fritidsnämndens övergripande uppgifter 

Kultur- och fritidsnämnden ska 

- leda och utveckla den kommunala kultur- och fritidsverksamheten, 

- erbjuda ett allsidigt, kvalitativt och innehållsrikt utbud såväl inom konst-

närliga och kulturella områden som inom idrotts- och fritidsverksam-

heter, 

- samarbeta med, stödja och stimulera föreningar, organisationer, grupper 

och enskilda som har anknytning till nämndens verksamhetsområden, 

- ge alla invånare likvärdiga möjligheter att ta del av och tillgodogöra sig 

utbudet inom nämndens ansvarsområde, 

- erbjuda ett utbud av mötesplatser, 

- ansvara för uthyrning av de idrottsanläggningar och samlingslokaler som 

nämnden disponerar samt verksamhetsservice vid idrottsanläggningar, 

- ansvara för drift av kommunens uppmärkta spår och leder på platåberget 

Mösseberg och uppmärkta vandringsleder på platåberget Ålleberg, vilket 

innefattar bland annat underhåll och service av anläggningarna. Ansvaret 

innefattar därutöver drift av följande områden på Mösseberg; djurparken, 

slalomanläggningen och Skogssjön med omliggande fritids- och 

aktivitetsområden. Ansvaret innefattar de reinvesteringar som krävs för 

områdena samt investeringar i maskiner och annat för att klara driften 

(förutom byggnader vilka omfattas av tekniska nämndens ansvar).  

- prioritera verksamheter som riktar sig till barn och unga, 

- ansvara för kommunens museiverksamhet i enlighet med museilagen 

(2017:563) samt stödja lokalt kulturarvsarbete och lokalhistorisk 

forskning, 

- ingå i arbetet med att gestalta livsmiljöer av kommunens byggnader, 

anläggningar och offentliga utemiljöer, 
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- ansvara för inköp, utplacering, tillsyn, vård och gallring av kommunens 

konstsamling, 

- bedriva ett främjande och förebyggande folkhälsoarbete såsom fysisk 

aktivitet, god simkunnighet, ungas delaktighet och inflytande, inklude-

ring och folkbildning, 

- fullgöra kommunens uppdrag som huvudman enligt bibliotekslag 

(2013:801) med undantag för skolbiblioteksverksamhet, 

- främja barn- och ungdomskultur samt bidra till att barns kunskap om 

Falbygdens kulturarv ökar, 

- ta till vara och levandegöra Falbygdens kulturarv och särart,  

- utse mottagare av kommunens kultur-, idrotts- och föreningsledar-

stipendier, 

- fullgöra kommunens ansvar enligt spellagen (2018:1138). 

 

§ 4 

Ekonomisk förvaltning 

Kultur- och fritidsnämnden ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen 

inom sitt förvaltningsområde och följa de av kommunfullmäktige medde-

lade föreskrifter för denna. I denna uppgift ingår bl.a. att 

- underhålla den lösa egendomen inom nämndens förvaltningsområde. 

 

§ 5 

Delegering från fullmäktige 

Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande ärenden 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på 

nämndens vägnar, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 

ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 

Särskilda uppgifter 

§ 6 

Processbehörighet 

Kultur- och fritidsnämnden får själv eller genom ombud föra nämndens talan 

i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, 

annan författning eller beslut av kommunfullmäktige. 

 

§ 7 

Uppdrag och verksamhet 

Kultur- och fritidsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som 

anges i lag eller annan författning. Kultur- och fritidsnämnden ska följa det 

fullmäktige – i lag eller reglemente, i samband med budget eller i annat sär-

skilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fast-

ställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  
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§ 8 

Organisation inom verksamhetsområdet 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 

ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 

samt lagar och andra författningar för verksamheten.  

 

§ 9 

Personalansvar 

Kultur- och fritidsnämnden är anställningsmyndighet för personal vid 

sin förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av 

kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden har hand om personal-

frågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med 

undantag för de frågor om personalpolitik som kommunstyrelsen 

ansvarar för. 
 

§ 10 

Personuppgifter 

Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling 

av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är också 

personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensam-

ma för hela kommunen, enligt vad som angivits i nämndens register-

förteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  

 

§ 11 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

Kultur- och fritidsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige 

hur den har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat den, i regle-

mente och genom finansbemyndigande. 

 

Kultur- och fritidsnämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur 

uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts. 

 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige. 

 

Kultur- och fritidsnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som 

ålagts nämnden enligt speciallag.  

 

§ 12 

Information och samråd 

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 

ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag 

de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 

inte uppgift för vilken sekretess råder. 
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När kultur- och fritidsnämndens verksamhet och ärenden berör en annan 

nämnds verksamhet ska dessa samråda. Samråd bör även ske med före-

ningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Kultur- och fritids-

nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 

§ 13 

Självförvaltningsorgan 

Kultur- och fritidsnämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt 

eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. 

Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens 

vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets upp-

gifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.  

 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsformer 

§ 14 

Sammansättning 

Kultur- och fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

 

§ 15 

Tidpunkt för sammanträden 

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 

bestämmer. 

 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av kultur- och fritids-

nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En 

begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 

innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det 

extra sammanträdet. 

 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 

extra sammanträde. 

 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 

eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske 

med vice ordförandena. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 

eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje 

ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 
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§ 16 

Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 

varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde 

ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresi-

denten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till 

åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

 

Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem dagar före 

sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt. I undantagsfall får kallelse ske 

inom annan tid och/eller på annat sätt. Ordföranden bestämmer då formen 

för kallelse. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 

vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragnings-

listan ska bifogas kallelsen. 

 

§ 17 

Offentliga sammanträden 

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om offentliga sammanträden. 

Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighets-

utövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  

 

§ 18 

Sammanträden på distans 

Kultur- och fritidsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 

med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 

rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samt-

liga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud. 

 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

 

Kultur- och fritidsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämnden. 

 

§ 19 

Beslutsförhet 

Kultur- och fritidsnämnden får handlägga ett ärende bara om mer än hälften 

av ledamöterna är närvarande. I detta sammanhang räknas som ledamot 

även tjänstgörande ersättare. 
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§ 20 

Närvarorätt 

Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att 

närvara vid samtliga sammanträden. Nämnd får därutöver medge ledamot av 

kommunstyrelsen denna rätt. De får delta i överläggningarna men inte i 

besluten. Närvarorätten omfattar inte ärenden som rör myndighetsutövning 

mot någon enskild. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden 

beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Härutöver får kultur- och fritidsnämnden medge förtroendevald som inte är 

ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med kultur- 

och fritidsnämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 

och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om kultur- och fritidsnämnd-

en beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

 

Kultur- och fritidsnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att 

närvara vid nämndens sammanträden. 

 

§ 21 

Ordföranden 

Ordföranden ansvarar för att 

1. leda kultur- och fritidsnämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglementen, 

3. beredningsprocessen är ändamålsenlig, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i kultur- och 
fritidsnämnden vid behov är beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kultur- och fritids-

nämnden, 

6. bevaka att kultur- och fritidsnämndens beslut verkställs. 

 

§ 22 

Presidium 

Kultur- och fritidsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande. 

 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

§ 23 

Ersättare för ordförande och vice ordförande 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt samman-

träde eller i en del av ett sammanträde, utser kultur- och fritidsnämnden en 

annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ord-

förandens uppgifter av den som varit ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
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längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ord-

förandens uppgifter av den äldste av dem. 

 

Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 

en längre tid utser kultur- och fritidsnämnden en annan ledamot som 

ersättare för den personen. Ersättaren ska fullgöra samtliga uppgifter som 

den ersatta personen har haft. 
 

§ 24 

Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska själv i så god tid som möjligt underrätta den ersättare som 

står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

 

§ 25 

Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 

har kallats in. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ord-

ning som fullmäktige har bestämt. Har ersättare valts enligt proportionella 

valsättet gäller vad som, i 25 § lag (1992:339) om proportionellt valsätt, är 

stadgat om inträdesordningen för ersättare. 

 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 

mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har dock inte 

rätt att framställa yrkanden eller delta i beslut. 

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 

påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer 

sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 

kommer längre ner i turordningen. 

 

Som huvudregel får en ersättare inte inträda under överläggningarna i ett 

ärende. Ordföranden avgör vid vilken tidpunkt ett inträde får ske.  

 

§ 26 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts. 
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En ersättare som tjänstgjort i stället för sent ankommen ledamot är, om 

tjänstgöringen avslutats med anledning av att ledamoten inträtt i tjänst, inte 

förhindrad att tjänstgöra som ersättare för samma eller annan ledamot senare 

under sammanträdet. 

 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 

grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens 

inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 
 

§ 27 

Yrkanden 

När kultur- och fritidsnämnden har förklarat överläggningen i ett ärende av-

slutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under över-

läggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 

något yrkande ändras eller läggas till, om inte kultur- och fritidsnämnden 

beslutar medge det enhälligt. 

 

Den ledamot som har framställt ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 

avslagsyrkande ska lämna det skriftligt.  

 

§ 28 

Deltagande i beslut 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. 

 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 

om kultur- och fritidsnämnden fattar det med acklamation. 

 

§ 29 

Omröstningar 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som 

har utsetts att justera protokollet. 

 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 

upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 

 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 

klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 

någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 

omröstning genomföras omedelbart. 
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§ 30 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 

namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

 

En valsedel är ogiltig om den 

- upptar namnet på någon som inte är valbar, 

- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 

- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportio-

nellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 
§ 31 

Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen bör lämnas till 

sekreteraren senast dagen efter sammanträdet dock före den tidpunkt som 

har fastställts för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska 

motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 

 

§ 32 

Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska 

justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet 

och justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

§ 33 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom 
det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  
 

Kultur- och fritidsnämnden ska underrätta kommunstyrelsen och lämna 

förslag om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den 

kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

 
§ 34 

Delgivningsmottagare 

Delgivning med kultur- och fritidsnämnden sker med ordföranden eller 
förvaltningschefen. 

 
§ 35 

Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av kultur- och fritids-
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nämnden ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd 

som utsetts av kultur- och fritidsnämnden i antagna delegationsbestämmel-

ser. Vid förfall för ordföranden inträder en vice ordförande vars underteck-

nande ska kontrasigneras av anställd som utsetts av kultur- och fritids-

nämnden i antagna delegationsbestämmelser. 

 

Även i övrigt framgår av kultur- och fritidsnämndens delegationsbestäm-

melser vem eller vilka som ska underteckna nämndens handlingar. 

 

§ 36 

Utskott 

Inom kultur- och fritidsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Kultur- och 

fritidsnämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott som nämnden anser 

behövs. Till varje utskott ska 5 ledamöter och 5 ersättare väljas. 

 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av 

arbetsutskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen 

överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet 

lägga fram förslag till beslut. 

 

Inom ett utskott väljer kultur- och fritidsnämnden för den tid nämnden 

beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av 

nämnden vid valet bestämda ordningen.  

 

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportio-

nellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.  

 

Utöver det som nämns i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de bestäm-

melser om arbetsformer för utskott som framgår av detta reglemente.  

Kultur- och fritidsnämnden får ytterligare reglera utskottens verksam-

heter i särskilda instruktioner. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-14 
 

 

  
 

 

§ 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            



 

Stadsbyggnadsavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Alexander Järkeborn | Mark- och exploateringsansvarig |  | alexander.jarkeborn@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

2022-06-27 
KS 2021/00500 253  

 
 

 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Försäljning del av Friggeråker 25:8 m.fl. (kvarteret 
Presenningen) till Jula Logistics AB 

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.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden i Falköpings kommun antog detaljplanen,”Friggeråker 

25:8 M.FL etapp 2” den 9 februari 2016 § 3, för fortsatt utveckling av 

Marjarps industriområde.  

Jula Logistics AB har haft ett markanvisningsavtal avseende kvarteret 

Presenningen som omfattar cirka 100 000 kvadratmeter sedan 2018, se figur 1 

nedan.  

Kommunstyrelsen har beslutat om och genomfört iordningställande av allmän 

plats, KS 11 april 2018 § 68, som omfattas av ovan nämnda detaljplan. 



 

  2 (3) 

 

 

 

Figur 1 - Avtalsområdet är markerat med svart skraffering och littera A 

Jula Logistics AB har meddelat att de vill genomföra köp enligt 

markanvisningsavtalet för att fortsätta utveckla logistikområdet Skaraborg 

Logistic Center på Marjarp genom byggnation av ytterligare lagerbyggnader.  

Kommunen och Jula Logistics AB har tecknat köpeavtal gällande försäljning 

av kvarteret Presenningen. Markpriset är bestämt utifrån den av 

kommunfullmäktige fastställda taxan för industrimark. 

Förvaltningens bedömning 

Jula Logistics AB har förvärvat kombiterminalen på Marjarp av Falköpings 

kommun för att fortsätta utvecklingen av sin logistiksatsning med 

godstransporter på järnväg som startade 2013. Jula logistics ABs syfte med 

området är att bygga och förvalta lokaler för logistikverksamhet. 

Utvecklingen av Skaraborg Logistic Center har fortsatt att expandera sedan 

Jula köpte kombiterminalen av Falköpings kommun. Jula Logistics AB vill 

genomföra köpet av kvarteret Presenningen för att kunna fortsätta utveckla 

området. Enligt köpeavtalet ska Jula Logistics AB uppföra lagerbyggnader 

om minst 30 000 kvadratmeter på fastigheten inom 18 månader från 

tillträdesdagen. Tillträde sker när fastighetsbildningsbeslutet för 

avstyckningen av marken har vunnit laga kraft. För övriga detaljer kring 

köpet hänvisas till avtalet. 

Förvaltningen bedömer att Jula Logistics ABs verksamhet överensstämmer 

med kommunens intentioner med området och att ytterligare byggnation av 

lagerbyggnader bidrar positivt till områdets fortsatta utveckling. 

Mot bakgrund av tidigare fattade beslut samt i det ovan anförda föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal med Jula Logistics AB 

angående överlåtelse av del av fastigheterna Friggeråker 25:8 och Tåstorp 

7:7. 



 

  3 (3) 

 

 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Försäljningen av marken innebär en intäkt för kommunen om cirka 9 

miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-27 

 Köpeavtal med Jula Logistics AB gällande del av fastigheten 

Friggeråker 25:8 med flera  

Beslutet ska skickas till 

Erna Pezic, Stadsbyggnadschef 

Ida Elf, Infrastrukturstrateg 

Magnus Sundén, Näringslivschef 

Ekonomiavdelningen 

Lennart Karlsson, VD Jula Logistics AB 

Alexander Järkeborn, Mark- och exploateringsansvarig 

 

 

 

 

Alexander Järkeborn 

Mark- och exploateringsansvarig 





















 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-14 
 

 

  
 

 

§ 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 

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

 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut, 2022-05-

19, §14 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-14 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

 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            



 

Kansliavdelningen | Kommunledningsförvaltningen 
 
Sara Cronholm | Kommunjurist | 0515885105 | sara.cronholm@falkoping.se  
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 212000-1744 
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2022-06-21 
KS 2021/00125  

 
 

 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

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. 

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. 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har under en tid identifierat ett behov av att 

se över allmänna lokala ordningsföreskrifter. De nu gällande 

ordningsföreskrifterna ändrades senast av kommunfullmäktige den 23 april 

2012, § 57. Syftet med ändringarna är att aktualisera användandet av 

offentlig plats utifrån dagens användande av offentlig plats och de 

ordningsstörningar som kan uppstå. Ett förslag på ändring av allmänna 

lokala ordningsföreskrifter arbetades därför fram redan under våren 2021 
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och skickades på remiss till nämnderna. På grund av ett stort antal 

synpunkter som inkom samt juridisk vägledning från Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR) beslutade förvaltningen att arbeta vidare ytterligare med 

förslaget. Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av 

representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen, samhällsskydd mellersta 

Skaraborg och kommunledningsförvaltningen.  

Förslag till ändring av lokala ordningsföreskrifter 

Ett andra förslag togs fram och det förslaget innehåller i huvudsak följande 

större förändringar;  

- § 3 har förtydligats språkligt vad gäller platser som ska jämställas med 

offentlig plats och har även utökats med ”slalombackar”. Det finns en aktuell 

slalombacke och närheten till friluftsområde och badplats medför att det kan 

vara bra att reglera även denna utifrån ett ordningsstörningsperspektiv.    

- Det har i § 4 förtydligats vilka nämnder som ska yttra sig över polisens 

tillståndsprövning i olika frågor. 

- I § 5, § 6 och § 8 har lagts till vad gäller lastning av varor, grävning och 

schaktning, containrar med mera att arbetet ska ske utan att trafiken onödigt 

hindras. Anledning är att principen om trafiken inte ska onödigt hindras 

redan stämmer överens med de anvisningar som Falköpings kommun 

tidigare har fattat beslut om i ”Handbok Arbete på väg”. Det är därför 

naturligt att dessa även ska gälla i de lokala ordningsföreskrifterna.  

- Den lägsta höjden för markiser, flaggor med mera i § 9 har höjts till 2,50 

meter detta för att det ska överensstämma nationella riktlinjer där frihöjden 

för gång- och cykelbana är just 2,50 meter.  

- Alkoholförtäringsförbudet i § 12 har skrivits om. Nu anges särskilda platser 

där alkohol inte får förtäras som exempelvis lekplatser. I bilaga anges sedan 

ett större område av tätorten men det är endast på de uppräknade platserna 

som alkoholförbud råder. 

- I § 13 har det förtydligats att camping inte får ske utanför anordnade 

campingplatser på offentlig plats.  

 

- Det har skett en förändring och förenkling vad gäller regleringen av 

hundar i § 15. Hundar ska alltid hållas kopplade på offentlig plats i 

kommunens tätorter med undantag av de områden där kommunen anordnat 

hundrastplatser samt i motionsspår. Hundar får inte bada på badplatser. 

Anledningen till förändringen är att paragrafen behöver förtydligas och vad 

gäller badplatser är dessa få i kommunen och de behöver därför upplåtas för 

människor.  

 

- § 17 som gäller användningen av pyrotekniska varor har väsentligt kortats 

ned. Förslaget är att det alltid är förbjudet att använda pyrotekniska varor r 

närmare än 100 meter från sjukvårdsinrättning eller äldre- och 

omsorgsboenden. Namnen på dessa boenden har tagits bort eftersom flera 

av dem har blivit inaktuella och nya boenden har tillkommit eller förändrats.  

 

Därutöver har en del ändringar av mer redaktionellt slag gjorts samt 

ändringar för att anpassa språket till dagens användande i syfte att underlätta 

för allmänhet och polis att tillämpa bestämmelserna.  
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Remissförfarandet 

Förslaget skickades först på remiss till  Polismyndigheten i Västra Götaland. 

De inkom med synpunkt om att inte stryka specificeringen av gatuskyltar i § 

10, så kallade trottoarpratare, vilket har beaktats. De föreslog vidare att 

specificeringen av ”folköl” ska finnas kvar för förbudet att förtära alkohol på 

allmän plats, § 12. Detta förslag har inte beaktats då det har ansetts göra ett 

onödigt stor inskränkning i den enskildes frihet. I övrigt hade 

Polismyndigheten inte någon erinran vad gäller alkoholförtäringsförbud vid 

Skogssjön, i Stenstorp och i Floby.  

Förslaget skickades därefter återigen på remiss till nämnderna under våren 

2022.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 24 maj 2022, § 76, att föreslå 

ett tillägg texten ”förskole- och skolgårdar” i § 12. 

Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2022, § 68, att ställa sig bakom 

förslaget med att föreslå tillägg till 6, 8 och 9 §§. Tilläggen är upplysningar 

om att åtgärderna också kan vara lovpliktiga enligt plan- och bygglagen samt 

enligt plan- och byggförordningen. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 31 maj 2022, § 31, att ställa sig 

bakom förslaget till ordningsföreskrifter med förslag på ändring av 

formulering i § 19. Texten föreslogs ändras till följande; ”Ridning får inte 

ske i markerade skidspår när spåren är iordningsställda. Fotgängare får inte 

vistas i markerade skidspår när spåren är iordningställda”. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden, nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg, social nämnden och tekniska nämnden beslutade att ställa sig 

bakom förslaget.  

Förvaltningens bedömning 

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. Syftet med bestämmelserna är att ge kommunerna en 

möjlighet att reglera ordningsproblem på ett sätt som är anpassat till den 

egna kommunens behov. Av 3 kap. 12 § ordningslagen framgår att en lokal 

ordningsföreskrift inte kan omfatta frågor som är reglerade i någon annan 

författning eller som kan regleras med stöd av en sådan. Det framgår också 

att föreskrifterna inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 

göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Det innebär att 

kommunen enligt förarbetena till lagen endast ska meddela sådana lokala 

föreskrifter som verkligen behövs. Det är därför viktigt att kommunen noga 

prövar vilka bestämmelser som behövs liksom bestämmelsernas geografiska 

tillämpningsområde inom kommunen. Förbud ska begränsas till att gälla 

endast för sådana områden där det verkligen behövs.  

Beslut om föreskrifter är ett sådant beslut av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt som ska fattas av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut om antagande eller ändring av lokala 

ordningsföreskrifter ska anmälas till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen anser att 
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en föreskrift strider mot ordningslagen kan länsstyrelsen upphäva 

kommunfullmäktiges beslut i den delen.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att de förslag till ändringar som 

barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden föreslagit är 

ändamålsenliga och kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom dessa 

förslag. Det förslag som byggnadsnämnden lämnat är i huvudsak att 

information om att olika slags lovplikt ska tas in i lokala 

ordningsföreskrifter. De lokala ordningsföreskrifterna ska dock endast 

reglera sådant som inte regleras i annan lagstiftning enligt 3 kap. 12 § 

ordningslagen och vid kontakt med jurist på Sveriges Kommuner och 

Regioner avrådde denne från att informationstexter tas in i de lokala 

ordningsföreskrifterna. Kommunledningsförvaltningen föreslår att det istället 

i anslutning till de lokala ordningsföreskrifterna på hemsidan anges att 

lovplikt, liksom andra typer av tillstånd som exempelvis grävtillstånd kan 

behövas för vissa typer av åtgärder.   

Vad gäller alkoholförtäringsförbudet i § 12, så omfattas i de nu gällande 

lokala ordningsföreskrifterna endast en liten del av Falköpings kommuns 

tätort. Det har funnits platser utanför detta område där ordningsstörningar 

uppstår och därför har området utökats till att omfatta större delen av 

tätorten. Istället har generella platser inom detta område utpekats där 

alkoholförbud råder vilket innebär att det reglerade området som sådant inte 

blir mycket större än tidigare. Polismyndigheten har inte förespråkat något 

alkoholförtäringsförbud vid Skogssjön eller utanför tätorten så som i 

Stenstorp eller Floby. Förvaltningen har därför inte föreslagit att området för 

alkoholförtäringsförbud utökas till dessa områden.  

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. 

Ändringen föreslås gälla från och med den  15 oktober 2022 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter KFS 2012:18. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 
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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 

 Socialnämndens beslut,  2022-05-25, § 45 

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

 Polismyndigheten i Västra Götalands yttrande, 2022-03-03  

Beslutet ska skickas till 

Sara Cronholm, kommunjurist 

Anna Karin Linder, administratör 

 

 

Sara Cronholm 

Kommunjurist 
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Lokala ordningsföreskrifter för Falköpings 
kommun 
Falköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 

(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 

meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 

plats finns i 3 kap. ordningslagen. 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om 

hur den allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätthållas. 

Bestämmelserna i 17 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller 

egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 

 

§ 2 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 

offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 i ordningslagen om inte 

annat anges. Bestämmelsen i  17 § 21 § är även tillämplig på (icke 

offentliga platser i kommunen) andra än offentliga platser inom 

kommunen.   

 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även 

kommunens föreskrifter om torghandel.  

Stora Torget, Trätorget och Köttorget utgör allmänna försäljningsplaser 

för vilka också gäller kommunens föreskrifter om torghandel.  

 

§ 3 

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 

med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 

jämställas med offentlig plats: 

- För allmänheten upplåtna anläggningar för lek, idrott, camping eller 
friluftsliv, badplatser, skolgårdar, järnvägsområden och 
begravningsplatser enligt bilagd förteckning.  
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Följande platser som är upplåtna för allmänheten: 

- Till allmänheten av kommunen upplåtna lekplatser 

- Idrottsplatser, anlagda rekreationsområden och motionsspår  

- Förskole- och skolgårdar under icke verksamhetstid 

- Områden för camping 

- Badplatser 

- Järnvägstationsområden 

- Begravningsplatser 

- Slalombackar.  

 

 

§ 4 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första 

stycket, 11 §, 20 § och 21 § i dessa föreskrifter bör kommunen ges 

tillfälle att yttra sig. 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ska yttra sig över 20-21 §§. 

Tekniska nämnden ska yttra sig över § 7, § 10 första stycket och § 11.  

 

Lastning av varor m.m. 

§ 5 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är 

ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att 

allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller 

dålig lukt.  

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 

brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att 

framkomligheten för blåljusorganisationer begränsas (så att 

räddningstjänstens arbete hindras).  

Inte heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas. 

 

Schaktning, grävning m.m. 

§ 6 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se 
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till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga 

olägenhet. 

Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och 

utrymningsvägar blockeras eller att blåljusorganisationers arbete hindras.  

Arbetena ska märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på 

platsen onödigt hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till 

gång- och cykeltrafik. 

 

Störande buller 

§ 7 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 

stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens 

tillstånd. 

 

Containrar, byggställning mm  
8 §  

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas upp på 

en offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 

nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.  

Ägaren, eller nyttjanderättshavare, till containrar, byggnadsställningar eller 

liknande objekt som ska ställas upp på en offentlig plats ska söka tillstånd 

från polisen enligt 3 kap. 1 §  OL. Container eller byggställningen mm ska 

märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på platsen onödigt 

hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till gång och 

cykeltrafik.  

Vid utplacering av containrar, byggställningar och andra sådana objekt ska 

brandskyddsaspekter beaktas.  

Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och 

utrymningsvägar blockeras eller att framkomligheten för 

blåljusorganisationer begränsas.  

 

Markiser, flaggor och skyltar 

§ 9 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över 

en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre 

höjd än 4,50 meter. 
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Markiser, flaggor, skyltar, banderoller och liknande anordningar får inte 

sättas upp på lägre höjd över marken så att den del av anordningen som 

hänger ner över en gångbana har lägre höjd än 2,50 meter, och den del 

som hänger över en körbana inte har lägre höjd än 4,50 meter.  

Affischering 

§ 10 

Polismyndighetens tillstånd krävs för att sätta upp affisch, annons eller 

annat sådant anslag på eller över offentlig plats eller på husvägg, staket, 

vägbro, kopplingsskåp, stolpar, eller liknande, som vetter mot offentlig 

plats. Även gatuskyltar så som trottoarpratare eller liknande kräver 

polismyndighetens tillstånd innan de sätts upp på offentlig plats.  

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 

liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.  

Tillstånd behövs inte heller för näringsidkare för att sätta upp annonser 

och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 

byggnad där rörelsen finns.  

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 

polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 

liknande som vetter mot offentlig plats. 

Gatuskyltar så kallade trottoarpratare, samt annan skyltning får inte sättas 

upp på offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten. 

Tillstånd behövs dock inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 

andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller 

krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 

tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där 

rörelsen finns.  

 

Högtalarutsändning 

§ 11 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 

personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande 

utan tillstånd av polismyndigheten. 

 

Förtäring av alkohol 

§ 12 
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Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 

volymprocent får inte förtäras på följande offentliga platser: lekplatser, 

förskole- och skolgårdar, parker, torg, parkeringar, 

järnvägstationsområden, idrottsanläggningar eller badplatser inom 

markerat område, se kartor i bilaga 1.  

Spritdrycker, vin, starköl och folköl får inte förtäras inom områden som 

framgår av bilagd lista.  

 

Camping 

§ 13 

Camping utanför anordnade campingplatser får inte ske på offentlig 

plats.  

Camping får inte ske på Hästgärdet eller området vid Motionscentralen 

utan tillstånd från kommunen eller arrendatorn av Mössebergs Camping.  

 

Hundar 

§ 14 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 

eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 

bestämmelserna i 15 §.  

Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad 

person, servicehund- och signalhund för funktionshindrad person eller för 

polishund i tjänst. 

 

§ 15 

Hundar ska alltid hållas kopplade på offentlig plats i kommunens tätorter 

med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser.  

Hund ska hållas kopplad i motionsspår till vilka allmänheten har tillträde. 

När en hund inte hålls kopplad enligt ovan, ska den ha halsband på sig med 

ägarens namn, adress, telefonnummer eller annan godkänd märkning.  

Hundar får inte bada på badplatser. 

På offentlig plats i kommunens tätorter ska föroreningar efter hund plockas 

upp. 
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Hundar ska hållas kopplade inom områden som utgör försäljningsplats 

medan torghandel pågår, samt i de parker eller planeringar som framgår 

av bilagd lista under tiden den 1 april – 30 september. 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte 

inom inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens 

namn, adress och telefonnummer.  

Hundar får inte vistas på begravningsplats eller badplats. Skogssjön ska i 

sin helhet betraktas som badplats. 

§ 

Inom områden med sammanhängande bebyggelse ska föroreningar efter 

hund plocka upp.  

 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor samt sprängning 
och skjutning med eldvapen m.m.  
 

§ 16 

Det är inom samtliga tätorter i Falköpings kommun endast tillåtet att 

använda pyrotekniska varor under påskafton, valborgsmässoafton och 

nyårsafton klockan 20.00 - 01.00 efterföljande dag.  

Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd från polismyndigheten.  

Avfyringsplats och nedslagningsplats får inte vara närmare bostadsbyggnad 

än 25 meter. 

 

§ 17 

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 

meter från sjukvårdsinrättning eller äldre- och omsorgsboenden.  
 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från 

sjukhuset i Falköping respektive Falbygdsklinikerna samt äldre- och 

handikappboendet inom kvarteret Läkare, Bergsliden 1,2 och 13, Trätorgets 

äldreboende samt Ranliden i Falköping, Kataringården i Torbjörntorp, 

Frökindsgården i Kinnarp, Alvershus i Åsarp, Björktuna och Vårdcentrum i 

Stenstorp, Elvagården i Vartofta samt Vårdcentrum och Vilskegården i 

Floby. 
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Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor på 

platser (gäller även andra platser än offentliga) i syfte att förhindra att 

människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 

pyrotekniska varor. Tillståndsplikten gäller inom områden med 

sammanhållen bebyggelse som inte omfattas av förbudet i ovanstående 

stycke i Falköping, Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, 

Stenstorp, Torbjörntorp, Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle vid alla 

tidpunkter utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan 

klockan 20.00 och 01.00 efterföljande dag.  

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor 

på offentlig plats inom områden med sammanhållen bebyggelse i Falköping, 

Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, Stenstorp, Torbjörntorp, 

Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle i syfte att upprätthålla den allmänna 

ordningen.  

 

§ 18 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med 

eldvapen samt kolsyre-, luft, fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 

kap. 1 § andra stycket vapenlagen. 

Paintballvapen får inte användas på de platser som anges i § 2 och 3 i 

dessa förskrifter.  

 

Ridning och löpning 

§ 19 

Ridning får inte ske i markerade skidspår när spåren är iordningställda. 

Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är 

iordningställda.  

Ridning får inte ske i iordningsställda löp- eller skidspår på Mösseberg 

eller Ålleberg annat än när spåret också är markerat som ridspår. På 

sistnämnda spår får inte ridning ske i iordningställt skidspår.  

 

Avgift för att använda offentlig plats 

§ 20 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 

med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder 

som har beslutats av kommunfullmäktige. 
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

§ 21 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § 

första stycket, 11-19 §§  kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § 

andra stycket ordningslagen.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att 

utfärda förelägganden och rätt att förverka egendom.  

----------------------------------------------------------------------------------------
----- 

Denna kommunala författning ersätter författningen 2012:18. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-24 
 

 

  
 

 

§ 76 Dnr 2022/00430  

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta den 

föreslagna ändringen av allmänna lokala ordningsföreskrifter med tillägg 

av texten ”förskole- och skolgårdar” i § 12.      

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden svarar på remiss från kommunstyrelsen 

gällande ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter och föreslår ett 

tillägg i § 12 med texten ”Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt 

överstigande 3,5 volymprocent får inte förtäras på följande offentliga platser: 

lekplatser, förskole- och skolgårdar, parker, torg, parkeringar, 

järnvägstationsområden, idrottsanläggningar eller badplatser inom markerat 

område, se kartor i bilaga 1.”      

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har fått förslag på ändring av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter på remiss.  

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att 

omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på 

nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att de föreslagna ordningsföreskrifterna i stort sett 

uppfyller barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområdes behov. Dock 

behöver § 12 ”Förtäring av alkohol” kompletteras enligt följande förslag: 

”Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent 

får inte förtäras på följande offentliga platser: lekplatser, förskole- och 

skolgårdar, parker, torg, parkeringar, järnvägstationsområden, 

idrottsanläggningar eller badplatser inom markerat område, se kartor i bilaga 

1.” 

Finansiering 

Inte aktuellt. 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut om remiss av ändring av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-24 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till lokala ordningsföreskrifter 

Karta – förbudsområde alkoholförtäring Falköping        

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-25 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 68 Dnr 2022/00027  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag på ändring av 

allmänna lokala ordningsföreskrifter men med förslag på tillägg enligt 

nedan.  

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag på ändring av 

allmänna lokala ordningsföreskrifter med tillägg om att vissa åtgärder också 

kan vara lovpliktiga enligt plan- och bygglagen samt enligt plan- och 

byggförordningen.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden fick den 23 mars 2022 förslag på ändring av allmänna 

lokala ordningsföreskrifter på remiss från kommunstyrelsen.  

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att 

omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på 

nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut. 

Förvaltningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden att ställa sig bakom 

framtaget förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter med 

följande tillägg till §§ 6, 8 och 9. Tilläggen är upplysningar om att 

åtgärderna också kan vara lovpliktiga enligt plan- och bygglagen samt enligt 

plan- och byggförordningen. 

§ 6 

För att utföra schaktning, grävning och tippning av massor krävs i vissa fall 

marklov. 

§ 8 

Uppställning av containrar kan vara lovpliktigt om varaktigheten är mer än 

tillfällig. 

§ 9 

Det är lovpliktigt att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Vissa 

undantag finns. Med skylt menas också flaggor, vepor, orienteringstavlor 

och banderoller. 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-25 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från stadsbyggnadsavdelningen, 2022-05-03 

 Kommunledningsförvaltningens förslag till lokala 

ordningsföreskrifter, 2022-03-23 

 Bilaga – förbudsområde alkoholförtäring, 2022-03-23 

 Delegationsbeslut om remiss av ändring av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter, 2022-03-23 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-18 
 

 

  
 

 

§ 26 Dnr 2022/00028  

Svar på remiss från kommunstyrelsen om ändring av 
allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ställa sig bakom 

 ändringarna i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falköpings 

 kommun.  

Sammanfattning 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen bedömer att de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna inte berör de egna verksamheterna i någon högre grad 

och nämnden föreslås att ställa sig bakom dokumentet. Förslaget till beslut 

leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför 

beslut om finansiering inte behöver tas. Inför mötet skickades förslaget till 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter med bilagan Förbudsområde alkohol-

förtäring Falköping samt förvaltningschefens tjänsteutlåtande och kommun-

ledningskansliets delegationsbeslut som bilagor till kallelsen.         

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-31 
 

 

  
 

 

§ 31 Dnr 2022/00029  

Svar på remiss från kommunstyrelsen om ändring av 
allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falköpings 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagna 

ordningsföreskrifter för Falköpings kommun med förslag på följande 

ändringar. Ändra formulering under § 19 från ”Ridning får inte ske i 

markerade löp- eller skidspår. Löpning får inte ske i markerade skidspår 

när spåren är iordningställda” till istället ”Ridning får inte ske i markerade 

skidspår när spåren är iordningsställda. Fotgängare får inte vistas i 

markerade skidspår när spåren är iordningställda”.  

Sammanfattning 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

I §19 står det i det nya förslaget att ”Ridning får inte ske i markerade löp- 

eller skidspår” Förvaltningen föreslår istället att det formuleras ”Ridning får 

inte ske i markerade skidspår när spåren är iordningsställda”. 

Föreslagen förändrad text i ändring av lokala ordningsföreskrifter innebär i 

princip att ridning är förbjuden. Kommunen har i dagsläget inte någon ridstig 

som är i bruk och det skulle innebära att ridning inte har möjlighet att utövas 

på kommunens friluftsområden då det är, åtminstone på vissa delar av fri-

luftsområdet, på allemansrättslig grund ridning tillåten. 

I § 19 står det också i föreslagen ändring ”Löpning får inte ske i markerade 

skidspår när spåren är iordningställda” Förvaltningen föreslår istället formu-

leringen ”Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är iord-

ningställda” då det inte bara innefattar löpare utan all typ av motion förutom 

skidåkare.  

Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen följande formulering under § 19: 

Ridning får inte ske i markerade skidspår när spåren är iordningsställda. 

Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är iordningställda.  

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Förvaltningens bedömning 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-31 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

I §19 står det i det nya förslaget att ”Ridning får inte ske i markerade löp- 

eller skidspår” Förvaltningen föreslår istället att det formuleras ”Ridning får 

inte ske i markerade skidspår när spåren är iordningsställda”. 

Föreslagen förändrad text i ändring av lokala ordningsföreskrifter innebär i 

princip att ridning är förbjuden. Kommunen har i dagsläget inte någon ridstig 

som är i bruk och det skulle innebära att ridning inte har möjlighet att utövas 

på kommunens friluftsområden då det är, åtminstone på vissa delar av fri-

luftsområdet, på allemansrättslig grund ridning tillåten. 

I § 19 står det också i föreslagen ändring ”Löpning får inte ske i markerade 

skidspår när spåren är iordningställda” Förvaltningen föreslår istället formu-

leringen ”Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är iord-

ningställda” då det inte bara innefattar löpare utan all typ av motion förutom 

skidåkning. 

Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen följande formulering under § 19: 

Ridning får inte ske i markerade skidspår när spåren är iordningsställda. 

Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är iordningställda. 

Finansiering 

Medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonsekvensanalys 

Barn och ungdomar är inte lyssnade på i svaret på remissen.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 24/2022 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 8 april 2022 

Remiss från kommunstyrelsen och utkast om ändring av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Falköpings kommun 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen  

Torbjörn Lindgren, tf. kultur- och fritidschef           



 

 

 
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-19 
 

 

  
 

 

§ 14 Dnr 2022/00023  

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställer sig bakom  

   förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Fal- 

   köpings kommun.       

 

Sammanfattning 
Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter skickas på  

remiss till samtliga nämnder med svar senast den 1 juni 2022.    

 
Bakgrund 
Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats  

fram av kommunledningsförvaltningen och Samhällsskydd Mellersta 

Skaraborg. Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet  

har dialog förts med Polismyndigheten. Ett underlag har tidigare sänts på 

remiss till nämnderna. På grund av att omfattande förändringar dock har 

gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på nytt möjlighet att inkomma med 

synpunkter innan fullmäktige fattar beslut. 

 

Förvaltningens bedömning 
Föreskriften är välarbetad och med de införda ändringarna än tydligare än 

tidigare.  

 
Finansiering 
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

 
Beslutsunderlag 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falköpings kommun.  

Bilaga – Förbudsområde alkoholförtäring, Falköping.    

Kansliavdelningens delegationsbeslut 2022-03-22. 

Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

2022-04-14.    

 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen, Falköpings kommun           



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-25 
 

 

  
 

 

§ 45 Dnr 2022/00054  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende 
ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Socialnämndens beslut 

1 Socialnämnden ställer sig bakom föreslaget till allmänna lokala 

ordningsföreskrifter.       

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen och Samhällsskydd mellersta Skaraborg har 

tagit fram ett förslag på ändrade allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

Falköping kommun.  

Ett tidigare förslag till ändring av föreskrifterna har behandlats av 

socialnämnden. På grund av att omfattande förändringar har gjorts därefter 

ges samtliga nämnder nu på nytt möjlighet att inkomma med synpunkter 

innan fullmäktige fattar beslut. 

I det nya förslaget har vissa förändringar gjort när det gäller språkbruket. 

Vissa paragrafer har förtydligats, medan andra innebär att nämnd på 

specifika platser tagit bort till förmån för beskrivning. Vilka förändringar 

som gjorts framgår av förslaget 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen gör bedömningen att det nya förslaget till 

ordningsföreskrifter är tydligt och lagom specificerat. Det är bra att namn på 

t ex äldreboenden tagit bort till förmån för beskrivningen äldre- och 

omsorgsboenden.  

Utifrån förvaltningen uppdrag är det positivt att det föreslås ett förbud mot 

förtäring av alkohol i stora delar av Falköpings tätort. Det bedöms vara 

positivt för den allmänna ordningen och för barns- och ungdomars situation.  

Det är också bra att ordningsföreskrifterna föreslår att pyrotekniska varor 

förbjuds närmare än 100 meter från vård- och omsorgsboenden i kommunen. 

Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom förslaget till ändring av 

allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Finansiering 

Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 

 Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 146/2022 

 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-05-09 

 Checklista barnkonventionen 

 Kommunledningsförvaltningen förslag till lokala ordningsföreskrifter 

 Bilaga förbudsområde alkoholförtäring Falköping       

  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-25 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-23 
 

 

  
 

 

§ 47 Dnr 2022/00080  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen Ändring 
av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till ändringar av 

lokala ordningsföreskrifter.  

Sammanfattning 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till ändringarna av lokala 

ordningsföreskrifter. 

Ingen ytterligare finansiering för Tekniska nämnden krävs för att kunna för 

att kunna verkställa ändringarna av lokala ordningsföreskrifter.  

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att 

omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på 

nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen ställer sig positiv till ändringarna av lokala 

ordningsföreskrifter. Biträdande förvaltningschef har varit delaktig i 

arbetsgruppen som tagit fram det nya förslaget och har därför kunnat bevaka 

förvaltningens frågor under hela processen.  

Finansiering 

Ingen ytterligare finansiering för Tekniska nämnden krävs för att kunna för 

att kunna verkställa ändringarna av lokala ordningsföreskrifter.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 28/2022 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen,  

Delegationsbeslut om remiss av ändring av allmänna lokal 

ordningsföreskrifter 

Bilaga - Förbudsområde alkoholförtäring Falköpings Kommun 

Kommunledningsförvaltningens förslag till lokala ordningsföreskrifter      

  

 

Paragrafen skickas till  



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunledningsförvaltningen            



 SKRIVELSE Sida 1 (1) 

 

  
Datum  Saknr  Diarienr (åberopas) 
2022-03-01           594 A080.595/2022 

Er referens:  

  

 Polisregion Väst 

LPO Ö Skaraborg 

Anna-Lena Mann 

Polisinspektör  

 
 
 
 

  

  

FALKÖPINGS KOMMUN Samhällsskydd 

SANKT SIGFRIDSGATAN 

521 41 FALKÖPING 

 

     
Postadress Besöksadress Telefon Webbplats E-post 
POLISMYNDIGHETEN, 
REGION VÄST 

40590 GÖTEBORG 

STAMPGATAN 

40126 GÖTEBORG 
11414  polisen.se registrator.vast@polisen.se 

 

Begäran om yttrade angående en lokaltrafikföreskrift gällande hur den 
allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätthållas 
  
 I samråd med kommunens ingivare önskar polismyndigheten göra några justeringar i utkastet 

till de lokala ordningsföreskrifterna enligt följande: 

 
§10 Förslag på att inte stryka specificeringen av gatuskyltar så kallade ”trottoarpratare” 
då detta är vanligt förekommande frågor och klagomål till polismyndigheten. 
 
§12 Förslag på att ha kvar specificeringen av ”Folköl” (2.25-3,5 %) när det gäller 
förtäringsförbud av alkoholhaltiga drycker, då detta inte heller varit tillåtet tidigare. 
Detta bland annat för att underlätta hanteringen av direktförverkande på plats oavsett 
alkoholprocent. 
 
I övrigt har polisen ingen erinran gällande alkoholförtäringsförbud vid Skogssjön, 
Stenstorp samt Floby. 
  
  
Anna-Lena Mann 
Polisinspektör 
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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.” 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Adam 

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

med Adam Johanssons (M) yrkande. 
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 Kommunstyrelsen 

Beslut om kommunal parkeringsövervakning 

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. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 23 maj 2022, § 46, om att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa kommunal 

parkeringsövervakning på det sätt som anges i beslutspunkterna ovan. 

Av bakgrunden till tekniska nämndens beslut framgår att det i grunden är 

Polismyndigheten som ansvarar för parkeringsövervakning. I 2 § lag 

(1987:24) om kommunal parkeringsövervakning med mera framgår att 

kommunen kan fatta beslut om kommunal parkeringsövervakning för att 

kommunen själv ska kunna svara för övervakningen. I beslutet ska 

omfattningen av parkeringsövervakningen och det område som ska 
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övervakas finnas angivet. Beslutet kan innehålla inriktningen för 

parkeringsövervakningen. Kommunen ska underrätta Polismyndigheten om 

beslut som tas enligt 2 § och om ändringar i sådana beslut i enlighet med 3 §. 

Innan beslutet tas av kommunen ska kommunen samråda med 

Polismyndigheten gällande omfattningen och den allmänna inriktningen som 

den kommunala parkeringsövervakningen avser enligt 4 §). Kommunen kan 

när beslut om kommunal parkeringsövervakning tagits förordna en anställd 

inom kommunen att ansvara för parkeringsövervakningen inom det område 

beslutet gäller för enligt 6 §. Polismyndigheten är den myndighet som 

ansvarar för bestridande av de parkeringsanmärkningar som utfärdas av de 

parkeringsvakter kommunen har förordnat. Vid bestridande prövas att 

parkeringsanmärkningen har rättsligt stöd.  

Nuvarande beslut om kommunal parkeringsövervakning togs av 

länsstyrelsen enligt då gällande lag (SFS 1964:321) om kommunal 

trafikövervakning före det att lag (1987:24) om kommunal 

parkeringsövervakning började gälla. I den senare lagen finns inga 

övergångsbestämmelser avseende beslut om kommunal 

parkeringsövervakning varför beslut tagna med stöd i den tidigare lagen 

fortfarande är gällande. Polismyndigheten har dock, i samband med att den 

uppdaterat sina register, ansett det rimligt att beslut om kommunal 

parkeringsövervakning i Falköpings kommun uppdateras.  

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 att gälla. Polismyndigheten 

har inte haft någon erinran mot förslaget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansett att det är positivt att det finns en 

tydlig prioritering mellan olika typer av felparkering vilket också underlättar 

rutinen för kommunens tjänstepersoner. I dagsläget är det tillräckligt med en 

heltidstjänst för tjänstgöring som trafik-/parkeringsövervakare och det finns 

redan ett förordnande som parkeringsvakt beslutat, varför ett nytt 

förordnande inte behöver beslutas om.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av tekniska nämndens förslag så föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta beslutspunkterna ovan.   

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-06-14 

 Tekniska nämndens beslut, 2022-05-23 
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Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden 

Fredrik Johansson, biträdande förvaltningschef 

Polismyndigheten i Västra Götaland 

 

 

Sara Cronholm 

Kommunjurist 
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§ 46 Dnr 2022/00120  

Beslut om kommunal parkeringsövervakning. 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om fastställande om 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 börjar gälla den 1 oktober då 

länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphör att gälla.  

Sammanfattning 

Falköpings kommun beslutar om kommunal parkeringsövervakning för att 

det ska gälla för hela Falköpings kommun. Förslag till beslut har varit på 

samråd hos Polismyndigheten. Sedan tidigare finns ett beslut som upphör att 

gälla i samband med att beslut enligt ovan träder i kraft. Genom beslutet 

ansvarar kommunen 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.  

Bakgrund 

I grunden ansvarar Polismyndigheten för parkeringsövervakning. Genom 

lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning med mera. 2 § kan 

kommunen fatta beslut om kommunal parkeringsövervakning för att 

kommunen själv ska kunna svara för övervakningen. I beslutet ska 

omfattningen av parkeringsövervakningen och det område som ska 

övervakas finnas angivet. Beslutet kan innehålla inriktningen för parkerings-

övervakningen.  

Kommunen ska underrätta Polismyndigheten om beslut som tas enligt 2 § 

och om ändringar i sådana beslut (3 §). Innan beslutet tas av kommunen ska 

kommunen samråda med Polismyndigheten gällande omfattningen och den 

allmänna inriktningen som den kommunala parkeringsövervakningen avser 

(4 §). Kommunen kan när beslut om kommunal parkeringsövervakning tagits 

förordna en anställd inom kommunen att ansvara för parkerings-

övervakningen inom det område beslutet gäller för (6 §). 

Polismyndigheten är den myndighet som ansvarar för bestridande av de 

parkeringsanmärkningar som utfärdas av de parkeringsvakter kommunen  

har förordnat. Vid bestridande prövas att parkeringsanmärkningen har 

rättsligt stöd. I samband med att Polismyndigheten uppdaterar sitt register 
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över kommunens beslut,  har myndigheten meddelat kommunerna att den 

önskar de ta del av kommunernas beslut. Vid genomgång av beslutet ansågs 

det rimligt att uppdatera Falköpings kommuns beslut om kommunal 

parkeringsövervakning.  

Tidigare beslut togs av länsstyrelsen enligt då gällande lag (SFS 1964:321) 

om kommunal trafikövervakning före det att lag (1987:24) om kommunal 

parkeringsövervakning m. m. började gälla. I den senare lagen finns inga 

övergångsbestämmelser avseende beslut om kommunal parkerings-

övervakning varför beslut tagna med stöd i den tidigare lagen fortfarande är 

gällande. 

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 tidigare beslut 

att gälla. Polismyndigheten har ingen erinran mot förslaget. 

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna  

beslutet om kommunal parkeringsövervakning så att hela Falköpings 

kommun omfattas. Förvaltningen ser det som positivt att det finns en tydlig 

prioritering mellan olika typer av felparkering vilket också underlättar 

rutinen för kommunens tjänstepersoner. I dagsläget är det tillräckligt med en 

heltidstjänst för tjänstgöring som trafik-/parkeringsövervakare vilket så klart 

kan förändras om behovet av parkeringsövervakning ökar. Det förordnande 

av parkerings-vakt anställd vid kommunen som finns sedan tidigare ändras 

inte i sak varför nytt förordnande inte behöver ges då det är transparent med 

det nya beslutet om kommunal parkeringsövervakning. 

Finansiering 

Beslutet medför ingen kostnad. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 27/2022 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-10 

Polismyndighetens yttrande      

  

Paragrafen skickas till  
Bitr. förvaltningschef            
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Datum  Saknr  Diarienr (åberopas) 
2022-05-11           594 A255.159/2022 

Er referens: TN 2022/00120 

  

 Polisregion Väst 

Stöd/Service 1 LPO Ö Skaraborg 

Anna-Lena Mann 

Polisinspektör  

 
 
 
 

  

  

FALKÖPINGS KOMMUN Park- och 

gatuavdelningen 

 c/o 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

STADSHUSET, SANKT SIGFRIDSGATAN 9 

521 81 FALKÖPING 

 

     
Postadress Besöksadress Telefon Webbplats E-post 
POLISMYNDIGHETEN, 

REGION VÄST 

40590 GÖTEBORG 

STAMPGATAN 

40126 GÖTEBORG 
11414  polisen.se registrator.vast@polisen.se 

 

Begäran om yttrade gällande kommunal parkeringsövervakning, 
Falköping 
  
Polisen har ingen erinran mot kommunens förslag till beslut om kommunal 
parkeringsövervakning 

  
  
Anna-Lena Mann 
Polisinspektör 
  
 



 

Park- och gatuavdelningen   Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Therese Broman   Trafikingenjör   5211   therese.broman@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 
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 Tekniska nämnden 

Beslut om kommunal parkeringsövervakning 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om fastställande om 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 börjar gälla den 1 oktober 

då länsstyrelsens beslut 11.269-685-78 upphör att gälla.        

Sammanfattning  

Falköpings kommun beslutar om kommunal parkeringsövervakning för att det 

ska gälla för hela Falköpings kommun. Förslag till beslut har varit på samråd 

hos Polismyndigheten. Sedan tidigare finns ett beslut som upphör att gälla i 

samband med att beslut enligt ovan träder i kraft. Genom beslutet ansvarar 

kommunen 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.   

Bakgrund 

I grunden ansvarar Polismyndigheten för parkeringsövervakning. Genom 

lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning med mera. 2 § kan 

kommunen fatta beslut om kommunal parkeringsövervakning för att 

kommunen själv ska kunna svara för övervakningen. I beslutet ska 

omfattningen av parkeringsövervakningen och det område som ska över-

vakas finnas angivet. Beslutet kan innehålla inriktningen för parkerings-

övervakningen.  

Kommunen ska underrätta Polismyndigheten om beslut som tas enligt 2 § 

och om ändringar i sådana beslut (3 §). Innan beslutet tas av kommunen ska 
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kommunen samråda med Polismyndigheten gällande omfattningen och den 

allmänna inriktningen som den kommunala parkeringsövervakningen avser 

(4 §). Kommunen kan när beslut om kommunal parkeringsövervakning tagits 

förordna en anställd inom kommunen att ansvara för parkerings-

övervakningen inom det område beslutet gäller för (6 §). 

Polismyndigheten är den myndighet som ansvarar för bestridande av de 

parkeringsanmärkningar som utfärdas av de parkeringsvakter kommunen  

har förordnat. Vid bestridande prövas att parkeringsanmärkningen har 

rättsligt stöd. I samband med att Polismyndigheten uppdaterar sitt register 

över kommunens beslut,  har myndigheten meddelat kommunerna att den 

önskar de ta del av kommunernas beslut. Vid genomgång av beslutet ansågs 

det rimligt att uppdatera Falköpings kommuns beslut om kommunal 

parkeringsövervakning.  

Tidigare beslut togs av länsstyrelsen enligt då gällande lag (SFS 1964:321) 

om kommunal trafikövervakning före det att lag (1987:24) om kommunal 

parkeringsövervakning m. m. började gälla. I den senare lagen finns inga 

övergångsbestämmelser avseende beslut om kommunal parkerings-

övervakning varför beslut tagna med stöd i den tidigare lagen fortfarande är 

gällande. 

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 tidigare beslut 

att gälla. 

Polismyndigheten har ingen erinran mot förslaget. 

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna  

beslutet om kommunal parkeringsövervakning så att hela Falköpings 

kommun omfattas. Förvaltningen ser det som positivt att det finns en tydlig 

prioritering mellan olika typer av felparkering vilket också underlättar 

rutinen för kommunens tjänstepersoner. I dagsläget är det tillräckligt med en 

heltidstjänst för tjänstgöring som trafik-/parkeringsövervakare vilket så klart 

kan förändras om behovet av parkeringsövervakning ökar. Det förordnande 

av parkerings-vakt anställd vid kommunen som finns sedan tidigare ändras 

inte i sak varför nytt förordnande inte behöver ges då det är transparent med 

det nya beslutet om kommunal parkeringsövervakning. 

Finansiering 

Beslutet medför ingen kostnad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande  

Polismyndighetens yttrande      

Beslutet ska skickas till 

Gatuchef 
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Trafikingenjör 

Trafikövervakare 

Polismyndigheten 

 

 

 

Therese Broman 

Trafikingenjör 
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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 
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 Kommunstyrelsen 

Trafikstrategi för Falköpings kommun 

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.  

Bakgrund 

Verksamhetsplanen och nu gällande översiktsplan anger att en trafikstrategi 

ska tas fram. Kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt arbetat med att ta fram en 
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trafikstrategi för Falköpings kommun. En trafikstrategi är ett politiskt 

beslutat styrdokument som samordnar olika trafikfrågor med den övriga 

samhällsplaneringen i kommunen. Strategin är en del av kommunens 

långsiktiga planering som pekar ut riktningen för trafikens utveckling och 

blir på så sätt ett stöd vid kommande prioriteringar och avvägningar. 

Långsiktigheten medför att det är en övergripande strategi som sedan ligger 

till grunden vid framtagandet av handlingsplaner med mer konkreta åtgärder. 

Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan våren 2021. 

Strategin är väl förankrad och efter att den nu har varit på remiss är den 

färdigställd för beslut. 

Hållbarhetsdimensionerna 

Trafiksystemet står inför stora utmaningar och för att undvika katastrofala 

effekter av klimatförändringar behöver även trafiksystemet ställas om och bli 

koldioxidneutralt. Falköpings kommun strävar efter ett transportsystem som 

skapar ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i samklang med 

de globala hållbarhetsmålen och kommunens vision om ”det goda livet”. I 

kommunens vision uttalas att en förändringsprocess ska drivas där 

kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle så våra resurser 

används medvetet och balanserat. De tre hållbarhetsdimensionerna och 

kommunens vision är väl förankrade i trafikstrategin liksom kommunens 

översiktsplan och klimatstrategi.  

Strategins utgångspunkt och mål 

Trafikstrategins utgångspunkt är att alla trafikslag behövs för att tillgodose 

kommunens olika rese- och transportbehov, men att de har olika styrkor och 

funktioner. Målet med strategin är att uppnå ”Ett attraktivt, hållbart och 

jämlikt trafiksystem med goda regionala kommunikationer bidrar till att alla 

ska kunna leva det goda livet i Falköpings kommun. Det ska vara lätt att 

välja rätt transportmedel för sin resa och dess syfte. Genom prioritering av 

gång, cykel och kollektivtrafik främjas ett klimatsmart och trafiksäkert 

vardagsresande.” Målet är satt för att kommunen ska nå ett långsiktigt  

hållbart trafiksystem som helhet och som fungerar för såväl kommunens 

verksamheter som för medborgaren, näringslivet och besökaren. 

Ungefär en fjärdedel av kommunens befolkning bor på landsbygden tre 

fjärdedelar i tätorterna – alla ska kunna nå sina resmål, men troligt används 

olika kombinationer av transportslag. Nulägesanalysen visade att det redan 

finns god tillgänglighet för bil, men förbättringspotential för övriga 

trafikslag. Grundtanken är därför att fokus i kommunens arbete läggs på att 

skapa lika goda förutsättningar för kollektivtrafik, gång och cykel för att 

jämna ut spelplanen liksom att jobba för en större andel hållbara resor som 

gynnar både miljön och folkhälsan. 

Fokusområden och ställningstaganden 

Till strategin finns fyra fokusområden som översiktligt anger de områden 

som kommunen bör lägga extra fokus på för att rikta det framtida arbetet i 

linje med det långsiktiga och övergripande målet för strategin. De är: 

Fokusområde 1 - Infrastruktur med hållbara flöden 

Fokusområde 2 - Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd 

Fokusområde 3 - Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet 
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Fokusområde 4 - Tillgänglig och attraktiv stad 

Till fokusområdena hör ställningstaganden som kommer vara vägledande i 

den fortsatta planeringen där avvägningar och prioriteringar redan har gjorts 

i processen med att ta fram den slutliga trafikstrategin. Under varje 

ställningstagande finns översiktligt vad kommunen behöver arbeta med 

framåt för att det långsiktiga och övergripande målet över tid ska uppnås. 

Framtagande av trafikstrategin 

Grunden för strategin är en bred insamling av material, internt och externt. 

Det insamlade materialet grundar sig i styrdokument och planer, resultat från 

workshops och dialoger. Dialogerna har förts internt med alla förvaltningar 

och externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet, pensionärs-

rådet, Samhällsskydd mellersta Skaraborg och polismyndigheten. I december 

genomfördes en fysisk medborgardialog samt digitala enkäter riktade till 

medborgarna, åkerier och till Aktiv handel. Vid framtagandet av 

trafikstrategins fokusområden och ställningstaganden har tjänstepersoner och 

politiker varit delaktiga i processen att göra avvägningar och prioriteringar 

genom deltagande i workshops och den slutliga bearbetningen av 

dokumentet. Vid workshops deltog också representanter från Trafikverket, 

Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Västtrafik. 

Trafikens miljöpåverkan, befolkningens resbehov, transporternas centrala 

funktion för både näringslivet och besökare samt olika samhällsgruppers 

mobilitet har varit viktiga faktorer. 

Konsulter från WSP har varit behjälpliga i olika delar av processen. De har 

stöttat i planeringen, i strukturen för strategin, vid genomförande av work-

shops och med att skriva utkastet till strategin. 

Förvaltningens bedömning 

Strategin är en viktig del i att förvaltningsöverskridande kunna arbeta 

strategiskt och målinriktat med trafikfrågor i samhällsbyggnadsprocessen 

mot ett långsiktigt hållbart trafiksystem där det ska vara lätt att välja och 

kombinera ”rätt transportmedel för rätt resa och syfte” för såväl kommunens 

verksamheter som för medborgaren, näringslivet och besökaren.  

Trafikstrategin har  tagits fram genom en väl förankrad process. Olika typer 

av aktörer externt och internt har varit involverade. Externt har viktiga 

målgrupper engagerats och internt har såväl tjänstepersoner som politiker 

deltagit i processen med att ta fram strategins fokusområden och de 

ställningstaganden som finns. En bred förankring har lett fram till en strategi 

med bred acceptans och en strategi som kan hålla på längre sikt. Strategin 

stämmer väl överens med Falköping kommuns övriga mål, strategier och 

planer framåt där klimatstrategin (antogs 2020) är ett exempel på 

styrdokument som tagits i beaktande vid arbetet med att ta fram 

trafikstrategin. Förvaltningen ställer sig bakom ett beslut att anta 

trafikstrategin.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Det kommer att krävas investeringar och ekonomiska satsningar för att 

genomföra och följa upp strategin. Det är satsningar som är nödvändiga för 

att kommunen ska leva upp till den ambition som finns genom kommunens 
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mål om ”Det goda livet”. Genomförandet av trafikstrategin ska utgöra del av 

ordinarie budgetprocess. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-11 

 Förslag till trafikstrategi, 2022-06-10 

 Remissvar från nämnderna 

Beslutet ska skickas till 

Alla nämnder 

Fredrik Johansson, gatuchef 

Amelie Sandström, biträdande stadsbyggnadschef 

Thérese Broman, trafikingenjör 

Ida Elf, utvecklingsledare infrastruktur 
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Bakgrund 
Trafiksystemet står inför stora utmaningar. För att undvika katastrofala 

effekter av klimatförändringar behöver även trafiksystemet ställas om och bli 

koldioxidneutralt. För att möta utmaningarna och ge vägledning i kommunens 

planeringsarbete beslutades genom kommunens verksamhetsplan att ta fram 

en trafikstrategi, vilket också anges i översiktsplanen. Strategin pekar ut 

riktningen för trafikens utveckling och blir på så sätt ett stöd vid kommande 

prioriteringar och avvägningar. Trafikstrategin är en del av kommunens 

långsiktiga planering och tar hänsyn till andra relevanta styrdokument, så som 

översiktsplanen och klimatstrategin. Långsiktigheten medför att det är en 

övergripande strategi som sedan ligger till grunden vid framtagandet av 

handlingsplaner med mer konkreta åtgärder. 

Falköpings kommun strävar efter ett transportsystem som skapar ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i samklang med de globala 

hållbarhetsmålen och kommunens vision om ”det goda livet”. I visionen 

uttalas att kommunen ska driva en förändringsprocess där kommunen går före 

i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där våra resurser används medvetet 

och balanserat. De tre hållbarhetsdimensionerna och kommunens vision är 

väl förankrade i trafikstrategin. Trafikens miljöpåverkan, befolkningens 

resbehov, transporternas centrala funktion för både näringslivet och besökare 

samt olika samhällsgruppers mobilitet har varit viktiga faktorer.  

Trafikstrategins utgångspunkt är att alla trafikslag behövs för att tillgodose 

kommunens olika rese- och transportbehov, men att de har olika styrkor och 

funktioner. En grundtanke som genomsyrar hela dokumentet är därför att göra 

det lätt att välja och kombinera ”rätt transportmedel för rätt resa och syfte”. 

Ungefär en fjärdedel av kommunens befolkning bor på landsbygden och 

ungefär tre fjärdedelar bor i tätorterna – samtliga ska kunna nå sina resmål, 

men troligt används olika kombinationer av transportslag. Nulägesanalysen 

visade att det redan finns god tillgänglighet för bil i hela kommunen, men 

förbättringspotential för övriga trafikslag. Grundtanken är därför att fokus i 

kommunens arbete läggs på att skapa lika goda förutsättningar för kollektiv-

trafik, gång och cykel för att jämna ut spelplanen liksom att jobba för en större 

andel hållbara resor som gynnar både miljön och folkhälsan.  

 

Hållbarhetsdimensioner Falköpings kommun 
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Mål och vision 
Ett attraktivt, hållbart och jämlikt trafiksystem med goda regionala 

kommunikationer bidrar till att alla ska kunna leva det goda livet i 

Falköpings kommun. Det ska vara lätt att välja rätt transportmedel 

för sin resa och dess syfte. Genom prioritering av gång, cykel och 

kollektivtrafik främjas ett klimatsmart och trafiksäkert vardags-

resande. 

 

Fokusområden med ställningstaganden 
På övergripande nivå gör Falköpings kommun ställningstagandet att alla 

transportslag behövs för att möta kommunens olika transport- och resebehov, 

men, att det ska vara lätt att kombinera olika trafikslag. 

Trafikslagen har olika funktioner och olika styrkor som ska tas tillvara för att 

tjäna invånarna, besökarna och näringslivet på bästa sätt: 

 Gång är starkast på korta distanser och utgör ett självklart val för kortare 

turer eller som länken mellan de andra trafikslagen. 

 Cykeln är traditionellt starkast för korta, medellånga resor och med en el-

cykel eller liknande kan distansen utvidgas. 

 Kollektivtrafiken är starkast på medellånga till längre distanser och under 

högtrafik, exempelvis för arbets- och skolpendling. Kollektivtrafiken är 

samtidigt viktig för dem som inte har tillgång till bil då den garanterar 

bastillgänglighet. 

 Bilen är starkast på längre distanser och fyller en viktig funktion, speciellt 

på landsbygden om där saknas kollektivtrafik. Den erbjuder flexibilitet i 

resandet och kan vara att föredra när det gäller att transportera föremål.  

Sammantaget ska kommunens planeringsarbete ta tillvara de olika trafik-

slagens respektive styrkor och göra det lätt för invånare, besökare och 

näringsliv att välja och kombinera rätt transportmedel för rätt resa och syfte. 

Som stöd för arbetet har kommunen formulerat ett antal ställningstaganden 

inom fyra fokusområden:  

 

 Fokusområde 1 - Infrastruktur med hållbara flöden 

 

Fokusområde 2 - Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd 

 

Fokusområde 3 - Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet 

 

Fokusområde 4 -Tillgänglig och attraktiv stad 
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Fokusområde 1  

- Infrastruktur med hållbara flöden 
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Tydligt och väl kommunicerat vägnät som styr trafiken 

Hela kommunen ska knytas samman av ett tydligt och väl 

kommunicerat vägnät som styr trafiken till vägar som passar både 

fordonet och resans syfte. 

 

Kommunen vill uppnå: 

Genomfartstrafik och tyngre fordon ska ledas till för detta lämpliga 

kommunala gator eller till de statliga vägarna. Lokalgatorna är främst till för 

fordon med start eller mål i området, inte för genomfartstrafik. För att styra 

trafiken på ett bra sätt ska det vara smidigt att köra på huvudgatorna som har 

god framkomlighet medan lokalgator präglas av lägre hastigheter där det är 

svårt att exempelvis ta en genväg genom ett bostadsområde. Huvudgatorna 

har en renodlad trafikfunktion där transportrum eftersträvas, vilket betyder 

rum för enbart motorfordonstrafik med högre hastigheter och färre utfarter. 

Här är gång- och cykelbanor på ett bekvämt och tryggt sätt separerade och 

korsningspunkterna mellan de oskyddade trafikanterna och den övriga 

trafiken är minimerade.  

Passande åtgärder görs för att skapa restidsförkortningar på huvudgator och 

viktiga statliga vägar med mycket godstransporter medan hastighetssänkande 

åtgärder eller barriärer för biltrafik görs på lokalgatorna i form av till exempel 

anpassad hastighet, avsmalningar, farthinder och pollare. Skyltning av viktiga 

målpunkter på såväl gator som på gång- och cykelbanor ska användas för att 

kommunicera rekommenderade rutter och göra det lätt att hitta rätt. För 

gående och cyklister kan vägvisning med fördel göras med avstånds- och 

tidsangivelser. 

Kommunen arbetar med att: 

 identifiera prioriterade sträckor i vägnätet som förbättrar kopplingen 

till viktiga regionala och inomkommunala målpunkter samt åtgärda 

det kommunala vägnätet vid behov eller verka för att de byggs ut av 

Trafikverket när det omfattar det statliga vägnätet. 

 utföra påverkansarbete för en förbättrad vägstandard på statliga och 

enskilda vägar på landsbygden mellan kommunens tätorter och andra 

viktiga målpunkter. 

 kontinuerligt se över trafikflöden och de utpekade huvudgatorna inom 

tätorterna för att allt eftersom inkludera nya exploateringar när staden 

växer. 

 kontinuerligt komplettera där vägvisning saknas eller förändra den 

befintliga vägvisningen till viktiga målpunkter i kommunen för att 

styra trafiken rätt vilket också inkluderar gång- och cykelbanenätet. 

 Inventera och komplettera befintlig skyltning till samåknings- och 

pendelparkeringar för att minska söktrafiken. 
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 identifiera lokalgator som belastas av genomfartstrafik eller fort-

körning och utreda passande åtgärder för att styra genomfartstrafik till 

huvudgatorna och sänka farten på lokalgatorna. 

 

Effektiv lokalisering och styrning av godstransporter 

Verksamheter med tunga transporter ska i första hand lokaliseras 

till ytterområden med bra anslutning till statlig väg och 

logistikcenter, så som Skaraborg Logistic Center, för att gynna 

effektiva godstransporter och minska omgivningspåverkan. 

 

Kommunen vill uppnå: 

Ställningstagandet gäller för verksamheter med ett större antal tunga 

transporter eller trafikintensiva verksamheter. Principen gäller huvudsakligen 

när nya verksamheter ska lokaliseras eller befintliga verksamheter utvidgas. 

Omlokaliseringar kan dock också vara relevanta om det passar för den 

aktuella verksamheten. Vid lokalisering ska hänsyn tas till att tyngre 

transporter ska ha nära och bra anslutning till huvudvägnätet och till statlig 

väg samt hur de kan ledas till det utpekade strategiska vägnätet för tyngre 

transporter. Negativ områdespåverkan för boende- och vistelsemiljöer kan då 

minskas. För den kommunala verksamhetens räkning kan samordnad varu-

distribution vara ett alternativ för att minska behovet av godstransporter 

överlag.   

Kommunen arbetar med att: 

 i översiktsplanen peka ut strategiskt vägnät och företagsområden i 

gynnsamma lägen samt fortlöpande föra en dialog kring omlokaliserings-

möjligheterna med verksamheter som idag ligger i ogynnsamma lägen. 

 utreda vilka rutter som får ökad tung trafik kopplat till utvecklingen av 

logistikcentret och trafikintensiva verksamheter samt utreda om genom-

farter i centrala delar eller närliggande lokalgatunätet riskerar att belastas. 

 utreda om möjligheterna till samordnad varudistribution för den 

kommunala verksamheten har förbättrats så att det är ett konkurrens-

kraftigt alternativ. 
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Stadsutveckling runt kollektivtrafiken 

Nya bostadsområden, handelsområden och verksamheter ska i 

första hand lokaliseras nära tåg- eller bussförbindelser för en 

hållbar och jämlik tillgänglighet. 

 

Kommunen vill uppnå: 

Principen gäller för större bostadsområden inom tätorterna, inte för glesare 

bebyggelse eller enskilda gårdar på landsbygden. Ny bebyggelse lokaliseras, 

i den mån det går, nära befintliga kollektivtrafikförbindelser eftersom det är 

samhällsekonomiskt mest fördelaktigt att nyttja redan befintlig infrastruktur 

istället för att bygga ny. Stadsutveckling runt kollektivtrafiken främjar inte 

bara hållbara resor utan också ett jämlikt trafiksystem, där även de som inte 

har råd eller som väljer att inte äga bil erbjuds god tillgänglighet.  

Om det inte finns tillräckligt med exploaterbar mark nära tågstationer och 

busshållplatser eftersträvas att nya bussförbindelser finns på plats så tidigt 

som möjligt för nya områden, helst när de första flyttar in eller börjar arbeta 

där. Med nära menas ett gångavstånd på maximalt 600-800 meter, eller som 

mest cirka 7-10 minuters promenad. Kommunen ansvarar i första hand för att 

infrastrukturen byggs för kollektivtrafiken och att kollektivtrafiken har goda 

förbindelser med gång- och cykelvägnätet. Regionen genom Västtrafik 

ansvarar för att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik. 

Kommunen arbetar med att: 

 i första hand lokalisera nya områden så god tillgänglighet till tåg- eller 

bussförbindelser uppnås vid beslut kring framtida stadsutvecklings-

områden. 

 säkerställa dialog med Västtrafik så att kollektivtrafikens förutsättningar 

ingår i planhanteringen för nya exploateringar redan i tidiga skeden så 

konflikter i senare planeringsstadier och i utformningsfaserna undviks. 

 verka för att Västtrafik utvidgar busstrafiken tidigt till nya utbyggnads-

områden, gärna så att den är på plats när det nya området har inflyttning 

eller verksamhetsstart. 

 säkerställa att gång- och cykelvägnätet har goda förbindelser till och från 

tågstationer och övrig kollektivtrafik. 
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Accelererad omställning till fossilfria fordon 

Kommunen ska aktivt stötta och engagera näringsliv och andra 

aktörer till att skapa förutsättningar för en omställning till fossilfria 

fordon i samhället där kommunens verksamheter föregår med gott 

exempel. 

 

Kommunen vill uppnå: 

Kommunen ska utifrån sina möjligheter verka för att näringsliv och andra 

aktörer bygger infrastruktur för fossilfria fordon vid viktiga målpunkter. Lika 

viktigt är det att kommunen driver på fastighetsägare att sätta upp laddplatser 

eller ordna bil- och cykelpooler för hyresgästerna, samt att engagera närings-

livet och andra aktörer att ställa om till fossilfria fordon.  Kommunen ska 

föregå med gott exempel och bygger utefter behov infrastruktur för fossilfria 

fordon till de egna verksamheterna. Den kommunala fordonsflottan ska 

successivt bli helt oberoende av fossila bränslen. I den takt det är möjligt 

gäller målet alla personbilar, arbetsmaskiner och andra fordon som ägs eller 

leasas av kommunen.   

Kommunens anställda uppmuntras att använda hållbara transportmedel i 

tjänsten vilket ligger i linje med Policy för möten och resor. För att underlätta 

omställningen ska kommunen som exempel tillgängliggöra tjänstecyklar, 

erbjuda förmånscyklar, subventionera kollektivtrafikkort eller införa 

ellådcyklar inom lämpliga delar av den kommunala verksamheten. I 

upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete 

ska successivt strängare klimatkrav ställas på transporterna, med målet att alla 

samhällsbetalda transporter ska vara fossilfria 2030.  

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en laddinfrastrukturplan för utomstående aktörer och för den egna 

verksamheten.  

 aktivt stötta näringsliv och fastighetsägare i utvecklingen mot att möjlig-

göra användandet av fossilfria fordon för deras anställda, kunder eller 

hyresgäster. 

 fossilfria fordon successivt köps in eller leasas till den kommunala 

verksamheten allt eftersom det är möjligt. 

 kontinuerligt följa upp kommunens Policy för möten och resor. 

 definiera varor och tjänster som kräver omfattande transporter och 

successivt öka klimatkraven i upphandlingarna av dessa. 
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Fokusområde 2  

- Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd 
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Prioritering av gång-, cykel och kollektivtrafik inom tätorterna 

Gång-, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras för resor inom 

kommunens tätorter vilket i första hand görs genom prioritet i 

korsningar, genare stråk och ökat utrymme i gaturummet. 

 

Kommunen vill uppnå: 

Sedan långt tillbaka har biltrafiken varit prioriterad i gaturummet. Kommunen 

ska framåt arbeta för att gång, cykel och kollektivtrafiken blir ett enkelt 

alternativ till bilen inom tätorterna där avstånden i regel är korta. Inom 

Falköpings tätort ska det finnas ett sammanhängande och gent gång- och 

cykelvägnät med starka och väl kommunicerade huvudstråk och i övriga 

tätorter prioriteras utpekade skolvägar. I huvudstråket och de utpekade 

skolvägarna ges gång och cykel prioritet och säker passage i korsningar. Vid 

ny-, till- och ombyggnad av kommunens infrastruktur ska genare väg med 

färre hinder och bättre bytesmöjligheter för dem som kombinerar gång, cykel 

och kollektivtrafik prioriteras samtidigt som de ges ökat utrymme i gatu-

rummet.  

En beprövad och kostnadseffektiv metod som kan tillämpas i syfte att göra 

gång, cykel och kollektivtrafik konkurrenskraftigare är att planera genare väg 

för dessa trafikslag jämfört med biltrafiken. Här leds biltrafiken runt på 

huvudgatorna och genomfartsmöjligheter på lokalgatorna stängs eller görs 

mindre attraktiva genom hastighetssänkande åtgärder medan gående, 

cyklister och om möjligt även bussarna får en genare förbindelse. Bussar kan 

ges signalprioritet i korsningar med höga flöden och i övrigt eftersträvas gena 

stråk. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en gång- och cykelpolicy som syftar till att kartlägga och åtgärda 

viktiga stråk för gång och cykel där resultaten följs upp regelbundet 

genom att exempelvis upprätta cykelbokslut som redovisas i berörd 

nämnd. 

 regelbundet genomföra flödesmätningar för alla trafikslag, inklusive 

gående och cyklister, vid viktiga kopplingar och knutpunkter med 

kontinuerliga mätstationer eller med periodiska mätningar för att kunna 

rikta resurserna effektivt. 

 genomföra resvaneundersökning efter regelbundet intervall för att följa 

upp utvecklingen vad gäller att öka andelen hållbara resor. 

 

Hållbart stråk resecentrum – centrum – Ållebergs center 

Resecentrum – centrum – Ållebergs center är viktiga målpunkter 

som ska kopplas samman i ett stråk som gör det gent, snabbt och 

lätt att förflytta sig till fots, på cykel och med kollektivtrafiken. 
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Kommunen vill uppnå: 

Tillgängligheten med bil till de tre målpunkterna är redan god och därför 

behöver den inte förbättras ytterligare. Vad gäller gång, cykel och kollektiv-

trafiken fungerar stråket mindre bra i nuläget och dessa trafikslag behöver 

bättre förutsättningar för att kunna bli ett attraktivare alternativ till bilen. 

Stråket mellan målpunkterna måste förstärkas och tydliggöras samt att 

tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång, cykel och kollektivtrafik 

mellan målpunkterna förbättras. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en visions- och handlingsplan för stråket. 

 

Gång- och cykelleder till eller mellan mindre tätorter 

Satsningar på gång- och cykelleder för de mindre tätorterna görs 

utifrån bedömd nyttjandepotential, vilket kan innebära enklare 

cykelleder utanför statliga vägar eller gång- och cykelbanor utmed 

statliga vägar. 

 
Kommunen vill uppnå: 

Fördelen med gång- och cykelbanor utmed statliga vägar är att Trafikverket 

har väghållaransvar och ansvarar för drift och underhåll. Nackdelen är långa 

ledtider och ofta höga byggkostnader. För att kunna bygga gång- och 

cykelbanor utmed statlig väg krävs att de lyfts upp av Kommunalförbundet 

för att inkluderas i regional infrastrukturplan där de sedan konkurrerar om en 

begränsad budget som ska fördelas mellan alla regionens kommuner. Om 

cykelförbindelser till mindre tätorterna ska bli verklighet inom en rimlig 

framtid krävs därför att kommunen satsar på alternativa lösningar för att 

bygga egna gång- och cykelleder.   

Fokus ska ligga på de gång- och cykelförbindelser till och mellan mindre 

tätorter som har störst nyttjandepotential och där en sträckning utmed eller 

utanför statliga vägar är genomförbart. Här bör hänsyn tas till att elcykeln 

utökar det acceptabla cykelavståndet. När gång- och cykelleder byggs utanför 

statliga vägar kan en sträckning längs med tåglinjer och luftburna elledningar 

vara en möjlighet med hänsyn till markåtkomsten. För gång- och cykelleder 

utanför statlig väg kan delvis lägre standard väljas, vilket kan betyda mindre 

bredd, ingen asfalt eller belysning och inte heller vinterväghållning. De 

förbindelser som har högre chanser att byggas utmed statlig väg eller 

förbindelser där kommunala gång- och cykelleder inte är genomförbara läggs 

istället som förslag att lyftas till regional infrastrukturplan.  



 13 

Kommunen arbetar med att: 

 utreda möjligheten med gång- och cykelleder av enklare standard utan 

belysning och vinterväghållning som anläggs utanför Trafikverkets 

vägområde, när kommunen vill möjliggöra utbyggnad av gång- och 

cykelmöjligheter i snabbare takt. 

 långsiktigt arbeta med Kommunalförbundet så att Falköpings angivna 

gång- och cykelbanor utmed statliga vägar lyfts upp för prioritering i 

regional infrastrukturplan. 

 ta fram en nyttjandepotentialstudie över vilka sträckor där gång- och 

cykelbanor alternativet enklare cykelleder är rimliga att bygga ut utanför 

tätorterna utifrån förväntat antal cyklister i förhållande till kostnaden och 

som pekar ut vilka sträckor som bör byggas av Trafikverket respektive 

kommunen. 

 

Attraktiv kollektivtrafik i viktiga pendlingsstråk 

Kommunens viktiga pendlingsstråk ska stärkas genom att 

möjligheten till byten med tåg och bussar förbättras för en attraktiv 

kollektivtrafik med regelbundna och täta turer. 

 

Kommunen vill uppnå: 

Viktiga pendlingsstråk enligt SCB är i första hand stråken till och från 

Skövde, Skara och Tidaholm, men även Ulricehamn, Lidköping, Vara, 

Jönköping och Göteborgsregionen. ”Hela resan”-perspektivet är avgörande 

för en attraktiv kollektivtrafik, vilket inte enbart inkluderar  själva tåg- eller 

bussresan utan också vägen till och från tågstationen eller busshållplatsen 

samt väntetiden. För att kunna gå eller cykla till tågstationer och busshåll-

platser inom tätorterna på ett tryggt och säkert sätt krävs gång- och cykelbanor 

eller trafiksäkra vägar med lite trafik, bra siktförhållanden och lägre 

hastigheter.  

Vid hållplatsen eftersträvas väderskydd, sittplatser, information om avgångar 

och cykelparkeringar med möjlighet till ramlåsning. För att göra det enklare 

att kombinera bil och kollektivtrafik ska antalet pendelparkeringar balanseras 

efter behovet. De goda kommunikationsmöjligheterna som Falköping har i 

egenskap av järnvägsknut för Västra stambanan och Jönköpingsbanan är en 

av kommunens största styrkor och ska utnyttjas till fullo. Stationsorterna 

Floby, Falköpings tätort och Stenstorp ska vara trygga att visstas på. De ska 

ha hög vistelsekvalitet och allmänt god standard, bra gång- och 

cykelförbindelser samt möjlighet att parkera cykeln på ett säkert sätt. 
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Kommunen arbetar med att: 

 inventera de tre stationsområdena och samverka med de parter som berörs 

för att vidta åtgärder i miljön som hanterar identifierade brister och bidrar 

till ökad trivsel. 

 inventera anslutningar för gång och cykel till tågstationerna och 

busshållplatserna inom tätorterna och åtgärda osäkra platser. 

 verka gentemot Västtrafik för regelbundna och täta avgångar och 

optimerade bytestider mellan tåg och buss till viktiga pendlingsmål (som 

exempelvis Skaraborgs sjukhus). 

 samverka med Västtrafik för en förbättrad standard vid busshållplatserna 

som ligger utanför tätorterna. 

 samverka med Västtrafik för att hitta rätt placering för pendelparkeringar 

och att bygga ut nya när behovet uppstår. 

 

Regelbunden stadstrafik för hela Falköpings tätort 

Regelbunden stadstrafik ska nå hela Falköpings tätort, även sett 

utifrån den växande tätorten. 

 

Kommunen vill uppnå: 

Stadsbusslinjenätet ska successivt utvidgas och optimeras i takt med att 

tätorten expanderar. Stadstrafiken ska vara tillförlitlig och ha tillräckligt täta 

avgångar för att upplevas som en attraktiv resmöjlighet, även när en avgång 

missas. Målsättningen är att den ska ha gena linjer med god framkomlighet 

på hela linjesträckningen. Om möjligt ska region- och stadstrafiken samspela 

inom tätorten så att högre turtäthet uppnås med befintliga resurser. 

Kommunen arbetar med att: 

 föra en dialog med Västtrafik och verka för en anpassning av stadstrafiken 

till viktiga målpunkter allt eftersom tätorten växer. 

 tillsammans med Västtrafik och trafikoperatören detaljstudera och sedan 

utföra de åtgärder för bättre bussframkomlighet som identifierades i 

kommunens utredning Plan för ökad andel hållbara resor. 
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Fokusområde 3  

- Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet 
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Trygga offentliga platser 

För att minska de upplevda hindren för att gå, cykla och resa 

kollektivt ska kommunen verka för ökad trygghet på offentliga 

platser. 

 

Kommunen vill uppnå: 

En del i att medborgarna ska kunna gå, cykla och åka kollektivt är att det ska 

kännas tryggt att röra sig. Alla ska kunna känna tryggheten i att röra sig fritt 

i kommunen, vilket är extra viktigt för dem som inte har egen bil. För att den 

upplevda tryggheten ska anses som god är det viktigt att det finns bra 

belysning, att sikten är god, att andra människor rör sig i närheten samt att det 

är helt och rent i omgivningen.  

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga vilka platser inom kommunens rådighet som upplevs som 

otrygga och sedan genomföra trygghetsskapande åtgärder. 

 aktivt samverka med och engagera aktörerna för övriga offentliga platser 

där kommunen inte har rådigheten. 

 se över var belysning saknas utmed kommunala gång- och cykelbanor och 

komplettera där det behövs. 

 

Säkra stråk för gång och cykel 

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska de i 

första hand separeras från biltrafiken på trafikintensiva gator, samt 

att passager och korsningar görs säkrare. 

 

Kommunen vill uppnå: 

Gång- och cykelstråk ska ha god standard, vara gena och ha enhetlig 

utformning så att de är lätta att känna igen och naturliga att använda. Det ska 

finnas god belysning på gång- och cykelbanorna för att öka tryggheten, 

särskilt där de inte ligger i direkt anslutning till en upplyst gata. Gående och 

cyklister ska i första hand vara separerade från biltrafiken på trafikintensiva 

gator och för att minska risken för konflikter bör gående också separeras från 

cykelisterna. Korsningar eller cirkulationsplatser där cykelbanan plötsligt tar 

slut och cyklisterna hänvisas till övergångställen för gående eller bilkörfält 

för att kunna passera utgör en stor säkerhetsrisk och ska undvikas.  
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Nya korsningar eller cirkulationsplatser byggs med upphöjda övergångs-

ställen och cykelpassager i stråk för studie- och yrkespendling eller, om det 

bedöms lämpligare, med cykelöverfarter vilket innebär att biltrafiken har 

väjningsplikt också mot cyklisterna. Befintliga korsningar och cirkulations-

platser åtgärdas i kontinuerlig takt genom anläggning av mittrefuger, god 

belysning och hastighetssänkande åtgärder.  

Beläggningen ska vara av så god kvalitet att gående och cyklister upplever 

det som bekvämt  och säkert att gå och cykla. Hög kvalitet på drift och 

underhåll av huvudstråken ska säkerställas. Driften ska ha så hög prioritet att 

det går att gå och cykla året om och prioriteringslista för vinterunderhåll ska 

ge gång- och cykelstråken minst samma prioritet vid snöröjning som gatorna. 

Lika viktig är kvaliteten på beläggningen, drift och underhåll för att minimera 

risken för halk- och fallolyckor. 

 

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga korsningspunkter där gång- och cykelbanenätet korsar bilvägar 

och som idag inte är trafiksäkra samt ta fram en prioriteringslista över de 

platser som behöver åtgärdas.  

 fortsatt bygga ut gång- och cykelbanenätet samt infrastrukturen så att alla 

gång- och cykelbanor i tätorterna får god belysning. 

 regelbundet analysera cykelvägarnas behov av asfaltering, drift och 

underhåll. 

 

Trafik på oskyddade trafikanters villkor 

På bostadsgator, i centrum och på andra platser där många rör sig 

ska trafiken framföras med anpassade hastigheter för att öka 

trafiksäkerhet och livskvalitet. 

 

Kommunen vill uppnå: 

Vid en trafikolycka är kollisionshastigheten den mest avgörande faktorn för 

oskyddade trafikanter. Därför handlar trafiksäkerhetsarbete i tätort mycket 

om biltrafikens hastighet där hastigheten ska spegla gatornas funktion. Enligt 

SKR och Trafikverkets handbok Rätt fart i staden ska lokalgator inom tätorter 

vanligtvis anses vara mjuktrafikrum och därmed präglas av låga hastigheter 

samt goda möjligheter att korsa körbanan. Platser där särskilt många 

oskyddade trafikanter eller barn och unga rör sig, såsom centrala shopping-

gator eller mindre gator framför skolentréer, ska klassas som integrerat frirum 
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i vilket fotgängare och cyklister prioriteras. För att hålla god kvalitetsnivå ska 

hastighetsbegränsningen bestämmas utifrån om det är ett mjuktrafikrum eller 

ett integrerat trafikrum.  

För att hastighetsgränserna ska efterlevas måste gatorna ha rätt utformning. 

Hastighetssänkande åtgärder ska användas vid behov. Det kan handla om 

avsmalningar av körbanan, upphöjda övergångsställen och cykelpassager, 

förhöjda korsningar, fartgupp eller cirkulationsplatser. För att uppnå önskade 

hastighetsnivåer behövs även en effektiv och problemorienterad hastighets-

övervakning inom vägnätet.  

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en hastighetsplan för tätorterna med förslag på reviderade 

hastighetsbegränsningar.  

 utreda behovet av trafiksäkerhetsåtgärder i en trafiksäkerhetsplan där barn 

och unga särskilt beaktas.   

 samverka med polisen och peka ut gator och sträckor där problemen med 

hastighetsöverträdelser är särskilt stora från trafiksäkerhetssynpunkt. 

 

Trafiksäkerhet för barn och ungdomar 

Barn och ungdomar ska ges möjlighet att inom tätorterna nå 

skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter på vägar 

som är säkra och trygga för gående och cyklister. 

 

Kommunen vill uppnå: 
Barn och ungdomars färdigheter i trafiken är begränsade vilket medför att de 

är särskilt utsatta. Därför ska stor hänsyn tas till deras perspektiv i de miljöer 

där de vistas. Barnens skolvägar ska vara så pass säkra att de själva kan gå 

eller cykla till skolan, vilket bidrar till en bättre hälsa och koncentrations-

förmåga i skolan.  

Gaturummet runt skolorna ska vara utformat med hänsyn till barn och 

ungdomars förutsättningar och specifika behov. På vägar runt skolor och på 

andra viktiga stråk ska trafiksäkerheten höjas genom separering av oskyddade 

trafikanter från biltrafiken, säkra passager och korsningar samt god belysning. 

Principen gäller inom tätorterna där kommunen är väghållare medan säkra 

och trygga vägar för gående och cyklister på landsbygden istället kan utgöras 

av vägar med mindre trafik, goda siktförhållanden och när det är möjligt, 

anpassad hastighet. Även runt andra kommunala verksamheter och an-
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läggningar som riktar sig till barn och ungdomar, såsom sportanläggningar, 

ska trafiksäkerheten för dessa grupper särskilt beaktas. 

Kommunen arbetar med att: 

 kontinuerligt inventera och förbättra trafiksäkerheten vid alla skolor och 

förskolor. 

 inkludera andra kommunala anläggningar i inventeringen, där trafik-

säkerheten för barn och unga särskilt ska beaktas. 

 genomföra en konsekvensanalys över trafiksäkerheten för barn och unga 

när detaljplaner tas fram som omfattar byggnader och anläggningar vars 

verksamhet övervägande är riktad mot dessa grupper. 

 kontinuerligt följa upp olycksstatistiken och integrera den i planeringen. 

 

Beteendepåverkan för trafiksäkerhet och hållbart resande 

Falköpings kommun ska satsa på beteendepåverkansåtgärder för 

ökad trafiksäkerhet och hållbart resande. 

 

Kommunen vill uppnå: 

Åtgärder som påverkar resebeteendet och val av färdsätt ska användas i större 

uträckning eftersom de är ett viktigt komplement till infrastrukturåtgärder. 

Det ska bli standard att kombinera viktiga infrastrukturprojekt med riktad 

kommunikation och olika typer av påverkansåtgärder ska användas för att nå 

ut bredare till befolkningen. Det kan vara information, utbildning, marknads-

föring och kampanjer. Aktiviteter kan omfatta information kring hälso-

fördelarna av att gå och cykla, utdelning av reflexer till cyklister, temadagar 

(Europeiska mobilitetsveckan), utbildningar (trafiksäkerhetsutbildningar i 

skolan, "lär dig cykla" kurser för vuxna) eller prova-på-kampanjer (test-

resenärer kollektivtrafik, ”byt bilen mot lådcykel”).  

Att vi människor har lättare att bryta vanor när det sker en större förändring i 

livet kan användas genom att påverkansinsatser inriktas på dessa tidpunkter, 

exempelvis när en person börjar skolan, flyttar hemifrån eller till en ny stad, 

får barn eller byter jobb. Inflyttningspaket med cykelkarta, busslinjekarta, 

prova-på-bussbiljetter eller liknande och som skickas automatiskt till ny-

inflyttade är en beprövad metod i många kommuner. Kampanjerna och 

utbildningarna ska inte enbart vända sig till barn och oskyddade trafikanter 

utan också riktas direkt till vuxna och/eller bilister. Kampanjer kan vara ”inga 

onödiga bilresor”, ”inom Falköpings tätort är det löjligt nära till det mesta”, 

”rätt fart i staden” eller ”aktiv skolväg ger bättre skolresultat”. Samverkan 
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inom kommunens skolor, arbetsplatser och andra verksamheter är viktig för 

att uppmuntra dem till att stödja hållbart resande. 

Kommunen arbetar med att: 

 förstärka sitt arbete med påverkansåtgärder och särskilt satsa på åtgärder 

i samband med invånarnas livsförändringar. 

 säkerställa kontinuerliga insatser för att sprida olika typer av ”trafik-

kunskap” och höja medvetenheten i skolor och på arbetsplatser (Program 

aktiva skolvägar, Program cykelvänlig arbetsplats). 

 det finns en ansvarig koordinator och en definierad årlig budget för 

utbildnings-,informations- och marknadsföringsåtgärder. 
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Fokusområde 4  

-Tillgänglig och attraktiv stad 
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Inkluderande planeringsprocesser 

I viktiga planeringsprocesser ska kommunen inkludera samhälls-

grupper som annars har svårt att komma till tals, för att främja ett 

jämlikt och jämställt trafiksystem. 

 

Kommunen vill uppnå: 

Exempel på processer där dialoger med medborgarna är särskilt viktiga är i 

planeringsstadiet innan lösningarna redan är fixerade, till exempel vid samråd 

för detaljplaner, inför större projekt eller om standarder tas fram där olika 

perspektiv är viktiga. Samhällsgrupper som ofta har svårt att få gehör för sina 

perspektiv är exempelvis barn och ungdomar, personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga, nysvenskar och pensionärer.  

Beroende på vilken planeringsprocess ska berörda grupper inkluderas med 

hjälp av passande metoder som gör det lätt att delta. Det kan till exempel 

betyda att valda mötestider anpassas efter olika livssituationer, istället för 

stormöten kan också ”lättare” och målgruppsinriktade dialogformer användas 

samt att andra språk än svenska används i kommunikationen. Efteråt ska 

kommunen även ge återkoppling till de inkluderade grupperna för att främja 

delaktighet och förebygga frustration. I utformningen av allmänna platser ska 

hänsyn tas till olika målgruppers intressen och behov av tillgänglighet. Det 

offentliga rummet ska vara tydligt och orienterbart för alla. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram rekommendationer för passande dialogmetoder för olika 

samhällsgrupper och kommunicera dem internt. 

 ta fram kommunikationsrutiner för större infrastrukturprojekt för att 

tydliggöra när dialog ska hållas och med vilka grupper. 

 samverka med Västtrafik för att tillgänglighetsanpassa busshållplatser. 

 

Funktionella och attraktiva gaturum  

Gaturummet ska dimensioneras och utformas efter sin funktion. 

Där många oskyddade trafikanter rör sig ska attraktiva vistelse-

miljöer erbjudas. 
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Kommunen vill uppnå: 

En livfull och attraktiv stad kännetecknas av ett levande centrum. Trafiken 

påverkar i hög grad hur attraktivt det är att vistas där. I Falköping tätorts 

centrum och andra platser där många oskyddade trafikanter rör sig ska 

attraktiva vistelsemiljöer erbjudas. Utformning och ytfördelning ska stämma 

överens med gatans funktion och skyltad hastighet för att trafikanterna 

instinktivt ska förstå och välja den hastighetsnivå som gatan är avsedd för. 

Lokalgator inom tätorterna har både en vistelse- och en trafikfunktion och här 

präglas gaturummet av lägre hastigheter och trafiksäkra passager.  

Platser där många oskyddade trafikanter eller barn och unga rör sig, såsom 

centrala shoppinggator eller mindre gator framför skolentréer har i första hand 

en vistelsefunktion där gående och cyklister är tydligt prioriterade. 

Vistelsemiljöer skapas genom att omvandla ineffektivt använda ytor vilket 

kan ske genom avsmalning av överdimensionerade gator, omvandling av 

parkeringsplatser med låg beläggning eller uppgradering av oattraktiva torg 

eller gatuhörn. Attraktiva vistelsemiljöer kan till exempel vara lekparker, 

bilfria zoner eller gångfartsområden. Även element som breddade trottoarer, 

uteserveringar, grönska och möblering bidrar till gaturummets attraktivitet. 

Kommunen arbetar med att: 

 identifiera element som ger vägledning rörande vilka delar av vägnätet 

som har vilken funktion och formulera principer som säkerställer en 

passande gatuutformning och platsfördelning mellan trafikslagen. 

Principerna används sedan vid ny-, till- och ombyggnad av kommunens 

infrastruktur. 

 kartlägga områden där många oskyddade trafikanter rör sig och peka ut 

åtgärder som gör vistelsemiljön mer attraktiv. 

 vid all förtätning eller ombyggnation utvärdera om det avsatta gatu-

rummet är proportionerligt disponerat och omfördela ytorna vid behov. 

 

Effektiv och tidsreglerad bilparkering  

Parkeringsbeläggningen i centrum ska balanseras i takt med att 

staden förtätas så att eventuell överkapacitet kan omvandlas för att 

skapa en attraktivare miljö att vistas i. 

 

Kommunen vill uppnå: 

För att stötta ett levande centrum med konkurrenskraftig handel ska den 

begränsade ytan inom stadskärnan användas på ett effektivt sätt. Målet är ett 

centrum som lockar besökare med attraktiva vistelsemiljöer och god 
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tillgänglighet för kunder där det är lätt för besökare att hitta en parkerings-

plats. Parkeringsbeläggningen i centrum ska vara i balans så att eventuell 

överkapacitet kan omvandlas för att skapa en attraktivare miljö att vistas i. På 

sikt ska parkering på allmän platsmark i centrum minska och främst ske på 

kvartersmark där så är möjligt. Ytor kan då frigöras till förmån för attraktiva 

vistelsemiljöer vilket skapar plats för bredare gång- och cykelvägar, 

möblering och uteserveringar samt attraktiva grönytor med lek- och 

sittmöjligheter som lockar kunder. 

Tidsreglering ska användas för att öka omsättningen av eftertraktade 

parkeringsplatser och på så sätt göra det enklare att hitta en ledig plats. 

Enhetlig tidsreglering används för att skapa tydlighet i hur det är tillåtet att 

parkera. Detta gynnar handeln eftersom fler kunder kan använda samma 

parkeringsplats nära butiken istället för att den blockeras av en och samma bil 

i många timmar, ibland flera dagar. Samtidigt hänvisas boende och 

verksamma till parkeringar i närområdet under tider när många besöker 

centrum. Acceptabla gångavstånd till parkering ges av kommunens 

parkeringspolicy. 

Kommunen arbetar med att: 

 kontinuerligt följa upp beläggningen på parkeringarna inom centrum och 

vid överbeläggning tillämpas i första hand tidsreglering för att öka 

omsättningen på de platser som finns.  

 se över tidsregleringar i centrum för en enhetlig tidsreglering. 

 säkerställa systematisk parkeringsövervakning för att minska felparkering 

i centrum. 

 inventera vägvisningen till relevanta parkeringsområden för besökare och 

komplettera där det behövs för att minska söktrafiken. 

 

Lättillgänglig och säker cykelparkering 

Vid viktiga målpunkter och för all nybyggnation ska lättillgänglig 

och säker cykelparkering säkerställas nära entréer. 

 

Kommunen vill uppnå: 

Kommunen har olika roller beroende på typ av målpunkt, om den ingår i 

kommunens verksamhet eller ej, om det rör sig om allmän platsmark eller 

kvartersmark. För den egna verksamheten och vid viktiga målpunkter ska 

kommunen säkerställa lättillgänglig och säker cykelparkering nära entrén 

vilket kan vara vid egna verksamheter, centrum, resecentrum, större arbets-

platser eller vid sjukhus.  
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Vid privat ny-, till- och ombyggnad ska kommunen tillämpa parkerings-

policyn och lyfta cykelparkeringsfrågan under hela processen via detaljplan 

till bygglov och fram till själva byggnationen. Cykelparkeringen ska ligga 

närmare entrén i jämförelse med bilparkeringarna. Strategiskt placerade 

cykelpumpar, som är en uppskattad service för cyklister, bör placeras vid 

utvalda större målpunkter och väderskydd ska uppmuntras. Med lättillgänglig 

och säker cykelparkering används den definition som finns i parkerings-

policyn. 

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga de cykelparkeringar som finns vid kommunala verksamheter 

eller viktiga målpunkter och att inventera placering, kvalitet av cykelställ, 

kapacitet och beläggning samt vid behov bygga ny cykelparkering eller 

rusta upp den som finns. 

 skapa rutiner för hur övergivna cyklar och cykelvrak tas omhand när de 

står parkerade i cykelställ på allmän platsmark i tätortscentrum och vid 

tågstationer. 

 fortlöpande tillämpa parkeringspolicyn för all nybyggnation, kommunen 

lyfter frågan om cykelparkering tidigt i planprocessen och verkar för att 

högkvalitativ cykelparkering skapas. 

 följa upp och utvärdera parkeringspolicyn.  
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Genomförande 
Kommunledningsförvaltningen har en ledande och stödjande roll i arbetet 

med att genomföra trafikstrategin. Trafikstrategins genomförande säkras och 

integreras i kommunens styrsystem genom att kopplas tydligt till den 

ordinarie budgetprocessen. Förvaltningen ansvarar för att genomförandet av 

trafikstrategins innehåll lyfts in i budgetprocessen. Utifrån strategins punkter 

under rubrikerna ”kommunen arbetar med att” tas en gränsdragningslista med 

ansvarsförhållanden fram.  

Utbildning, medborgardialog och informationsinsatser för alla åldrar och 

målgrupper är viktiga verktyg i arbetet. Samverkan både internt inom 

kommunen och med externa aktörer är nyckeln till framgång. 

 

Uppföljning 
Genomförandet av trafikstrategin ska följas och styras ur ett helhets- och 

framtidsperspektiv. Trafikstrategin följs upp av kommunstyrelsen en gång om 

året samt vid behov utifrån samhällsplaneringsperspektiv. Kommunstyrelsen 

följer även arbetet ur ett socialt perspektiv för att säkerställa att mobilitets-

omställningen på lång sikt gynnar alla invånares välmående och 

jämlikhet.Resultaten av uppföljningen tas med till budgetprocessen årligen. 

Trafik-strategin ska aktualitetsprövas varje mandatperiod. 

För att utveckla kommunens arbete med trafikfrågor ska kommunen fortsatt 

ha dialog och omvärldsbevakning genom att agera med näringsliv, civil-

samhälle och akademi.  
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§ 32 Dnr 2022/00035  

Svar på remiss från kommunstyrelsen om Trafikstrategi 
för Falköpings kommun 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen 

trafikstrategi för Falköpings kommun 

Sammanfattning 

Trafikstrategin är en del av kommunens långsiktiga planering och tar hänsyn 

till andra relevanta styrdokument, så som översiktsplanen och klimatstrate-

gin. Långsiktigheten medför att det är en övergripande strategi som har 

brutits ner i konkreta åtgärder. Falköpings kommun strävar efter ett 

transportsystem som skapar ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 

utveckling i samklang med de globala hållbarhetsmålen och kommunens 

vision om Det goda livet. I kommunens vision om Det goda livet uttalas att 

kommunen ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utveck-

lingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser 

används medvetet och balanserat. Alla de tre hållbarhetsdimensionerna och 

kommunens vision är väl förankrade i trafikstrategin. Trafikens miljö-

påverkan, befolkningens resbehov, transporternas centrala funktion för både 

näringslivet och besökare samt olika samhällsgruppers mobilitet har varit 

viktiga faktorer i framtagandet av dokumentet.  

Förvaltningen bedömer att det är en bra och genomarbetad trafikstrategi. Det 

ska vara lätt att välja rätt transportmedel för sin resa. Genom prioritering av 

gång, cykel och kollektivt resande främjas ett klimatsmart och trafiksäkert 

resande.  

Bakgrund 

Trafiksystemet står inför stora utmaningar. För att undvika katastrofala 

effekter av klimatförändringar behöver även trafiksystemet ställas om och bli 

koldioxidneutral. Samtidigt sker snabba teknologiska förändringar som 

påverkar trafiken, främst kopplat till digitalisering och elektrifiering. För att 

möta utmaningarna och ge vägledning i kommunens planeringsarbete 

beslutades genom kommunens verksamhetsplan att ta fram en trafikstrategi, 

vilket också anges i översiktsplanen. Den pekar ut riktningen för trafikens 

utveckling och blir på så sätt ett stöd vid kommande prioriteringar och av-

vägningar. Trafikstrategin är en del av kommunens långsiktiga planering och 

tar hänsyn till andra relevanta styrdokument, så som översiktsplanen och 

klimatstrategin. Långsiktigheten medför att det är en övergripande strategi 

som har brutits ner i konkreta åtgärder. Falköpings kommun strävar efter ett 

transportsystem som skapar ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 

utveckling i samklang med de globala hållbarhetsmålen och kommunens 

vision om Det goda livet. I kommunens vision om Det goda livet uttalas att 

kommunen ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i 

utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga 
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resurser används medvetet och balanserat. Alla de tre hållbarhetsdimen-

sionerna och kommunens vision är väl förankrade i trafikstrategin. Trafikens 

miljöpåverkan, befolkningens resbehov, transporternas centrala funktion för 

både näringslivet och besökare samt olika samhällsgruppers mobilitet har 

varit viktiga faktorer i framtagandet av dokumentet. Trafikstrategins 

utgångspunkt är att alla trafikslag behövs för att tillgodose kommunens olika 

rese- och transportbehov, men att de har olika styrkor och funktioner. En 

grundtanke som genomsyrar hela dokumentet är därför att göra det lätt att 

välja och kombinera ”rätt transportmedel för rätt resa och syfte”. Ungefär en 

fjärdedel av kommunens befolkning bor på landsbygden och ungefär tre 

fjärdedelar bor i tätorterna – samtliga ska kunna nå sina resmål, men de 

kommer troligtvis att använda olika kombinationer av transportslag för att 

göra det. Nulägesanalysen visade att det finns god tillgänglighet med bil i 

hela kommunen, samt förbättringspotential vad gäller andra trafikslag. En 

annan grundtanke är därför att fokus i kommunens arbete bör läggas på att 

skapa lika goda förutsättningar även för gång-, cykel- och kollektivtrafik för 

att jämna ut spelplanen liksom att jobba för en större andel hållbara resor 

som gynnar både miljön och folkhälsan. 

Förvaltningens bedömning 

Bra och genomarbetad trafikstrategi. Det ska vara lätt att välja rätt transport-

medel för sin resa. Genom prioritering av gång, cykel och kollektivt resande 

främjas ett klimatsmart och trafiksäkert resande. 

Finansiering 

Medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonsekvensanalys 

En barnkonsekvensanalys har inte genomförts i samband med framtagandet 

av trafikstrategi. I framtagandet har dock särskilda yrkesgrupper med bland 

annat kunskap om barn och unga i Falköping varit delaktiga genom dialog. 

Unga kommunutvecklare har också varit en fokusgrupp som deltagit med ett 

ungdomsperspektiv. Unga kommunutvecklare har också granskat förslaget 

till trafikstrategi och bedömer att hänsyn tagits till barn och unga såväl i 

samhällsplaneringen som i långsiktiga rese- och trafikfrågor.  

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 25/2022 

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande 12 april 2022 
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Remiss från kommunstyrelsen om trafikstrategi för Falköpings kommun 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Torbjörn Lindgren, tf. kultur- och fritidschef            
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§ 44 Dnr 2022/00070  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende 
Trafikstrategi 

Socialnämndens beslut 

1 Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till Trafikstrategi för 

Falköpings kommun.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har skickat förslag på Trafikstrategi för Falköpings 

kommun på remiss till nämnderna. 

Trafiksstrategin syftar till att skapa ett attraktivt, hållbart och jämlikt 

trafiksystem. Det ska vara lätt att välja rätt transportmedel för sin resa och 

dess syften.  

I Trafikstrategins nulägesanalys konstrateras att den finns en god 

tillgänglighet med bil i hela kommunen, men att det finns 

förbättringspotential för resande med andra färdmedel, som gång-, cykel- 

och kollektivtrafik. 

Trafikstrategin innehåller fyra fokusområden: 

1. Infrastruktur med hållbara flöden 

2. Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd 

3. Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet 

4. Tillgänglig och attraktiv stad 

Trafikstrategin kompletteras av kommunens policy för möten och resor, som 

socialnämnden ställde sig bakom vid sitt sammanträde i april -22. 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen ställer sig positiv till grundtanken med trafiksstrategin, 

att förbättra flöden och göra det lättare att välja rätt färdmedel. Genom att 

förbättra flöden och åtgärder för att skapa restidsförkortningar skapas en 

bättre trafiksituation för såväl Falköpingsborna som för förvaltningens 

verksamhet. 

Transporter är en stor del av nämndens verksamhet, varför det är viktigt för 

nämnden att trafikflöden fungerar i hela kommunen och att nämndens 

personal lätt kan ta sig fram i till brukarna i tid och på ett trafiksäkert sätt. 

Socialförvaltningen ser positivt på de åtgärder som föreslås för att 

omställning till fossilfria fordon och ökad tillgänlighet på cykel. 

Socialförvaltningen personal uppmanas att använda cykel vid kortare resor 

och förvaltningen har även köpt in ett antal elcyklar. En omställning mot mot 

elbil pågår av förvaltningens bilpark. Förvaltningen ser dock att 

infrastrukturen behöver förbättras, med t ex fler laddstolpar för elbil, framför 

allt för att elbil ska kunna användas på landsbygden. Förvaltningen vill 

arbeta med hållbara transporter, men ser idag utmaning med detta då det inte 

är hållbart att personal behöver köra in till Falköpings tätsort för att kunna 
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ladda elbil. Det är därför positivt att strategin lyfter fram behovet av en 

laddinfratrukturplan. Det är viktigt att omställningen till fossilfria transporter 

följer denna infrastukturplan. 

Dialogen för planering av kollektivtrafik behöver förbättras, så att 

nämnderna behov lyfts fram. I samband med att Socialnämnden öppnas 

Tåstorps demenscenter saknades en dialog för att få kollektivtrafik till 

Tåstorp, vilket försvårade för besökare. Socialnämnden har fått många 

synpunkter gällande detta. 

Socialnämnden föreslås ställa sig bakom strategin, men ovanstående 

medskick till strategins praktiska genomförande 

Beslutsunderlag 

 Socialnämndens arbetsutskott, § 147/2022 

 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-05-04 

 Checklista barnkonventionen 

 Utkast - Trafikstrategi för Falköpings kommun  

 Delegationsbeslut om remiss av trafikstrategi      
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§ 69 Dnr 2022/00037  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
trafikstrategi för Falköpings kommun 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom trafikstrategi för 

Falköpings kommun med synpunkter och förslag på ändringar enligt 

nedan.  

Deltar ej i beslutet 

Milada Wurm (SD) och Anette Larsson (SD) avstår från att delta i beslutet.      

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 

långsiktiga och övergripande planering. 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att byggnadsnämnden svarar att 

nämnden ser positivt på att det arbetas fram en trafikstrategi som tydliggör 

kommunens ställningstaganden angående trafikens utveckling. Nämnden 

föreslår även framföra vissa synpunkter på strategin främst rörande 

ansvarsfördelning men även vissa förtydliganden.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 

långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur 

trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i 

riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan 

konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen. 

Förvaltningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att byggnadsnämnden lämnar följande 

remissvar: 

Byggnadsnämnden ser positivt på att det arbetas fram en trafikstrategi som 

tydliggör kommunens ställningstaganden angående trafikens utveckling. Det 

framgår tydligt att strategin tar avstamp i relevanta styrdokument och 

kommunens vision i de identifierade fokusområdena samt de tillhörande 

ställningstagandena och åtgärderna. Byggnadsnämndens lämnar följande 

synpunkter och förslag på ändringar: 

 Under rubriken Stadsutveckling runt kollektivtrafiken beskrivs att 

kollektivtrafikens förutsättningar ingår i planhanteringen för nya 
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exploateringar redan från början. Stadsbyggnadsprocessen består av 

många olika skeden som kan beskrivas få sin början i 

översiktsplanen. Byggnadsnämnden anser att formuleringen bör 

omformuleras till i tidiga skeden. 

 Det finns begrepp inom strategin som skulle kunna förtydligas för att 

motverka risk för missförstånd och öka strategins användbarhet. 

 Under rubriken Trygga allmänna platser bör det tilläggas att 

kommunen aktivt ska stötta och engagera näringsliv och andra 

aktörer till att åtgärda platser som känns otrygga. 

 Det bör framgå vilken nämnd respektive förvaltning som avgör vilka 

platser som är strategiska för pendelparkeringar. 

 Det finns många tydliga och välformulerade ställningstaganden och 

åtgärder men det framgår inte tydligt när de ska genomföras eller av 

vilken nämnd respektive förvaltning. Detta bör kompletteras eller 

förtydligas. 

 Det bör framgå vilken nämnd respektive förvaltning som ansvarar för 

att ta fram gränsdragningslistan med ansvarsförhållanden. Det 

framgår inte heller när den ska arbetas fram.  

 Det bör framgå vilken nämnd respektive förvaltning som ansvarar för 

att genomföra utbildningsinsatser, medborgardialoger och 

informationsinsatser som beskrivs under rubriken Genomförande.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-05-02 

 Utkast Falköpings kommuns trafikstrategi 

 Remiss om trafikstrategi    
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Kommunstyrelsen            
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§ 16 Dnr 2022/00027  

Trafikstrategi 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställer sig bakom  

   remiss – Förslag på Trafikstrategi för Falköpings kommun.       

 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 

långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur trafiksys-

temet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i riktning 

mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan konkurrerande in-

tressen samt mellan trafikslagen.  

Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och 

efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion fär-

digställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger 

ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla 

förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet, 

pensionärsrådet, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och polisen. I decem-

ber genomfördes en fysisk medborgardialog samt digitala enkäter riktade till 

medborgarna, åkerier och till Aktiv handel.        

 
Bakgrund 
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Yttranden skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 1 

juni 2022. 

 
Förvaltningens bedömning 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg anser att Trafikstrategin är väl genom-

arbetad och ställer relevanta målsättningar.  

 
Finansiering 
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.  

 
Beslutsunderlag 
Utkast gällande Falköpings kommuns trafikstrategi. 

Kansliavdelningens delegationsbeslut 2022-04-10. 

Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

2022-04-14. 
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Kommunledningsförvaltningen, Falköpings kommun            
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§ 48 Dnr 2022/00103  

Besvarande av remiss från 
kommunledningsförvaltningen gällande Trafikstrategi 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till Trafikstrategi.  

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Yttranden skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 1 

juni 2022. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till ändringarna av lokala 

ordningsföreskrifter. 

Ingen direkt ytterligare finansiering för Tekniska nämnden krävs för att 

kunna för att kunna anta Trafikstrategin, däremot kan det innebära utökade 

uppdrag framöver som kräver resurser från tjänstemannaorganisationen som 

idag inte finns.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 

långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur 

trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i 

riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan 

konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.  

Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och 

efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion 

färdigställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger 

ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla 

förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet, 

pensionärsrådet, SMS och polisen. I december genomfördes en fysisk 

medborgardialog samt digitala enkäter riktade till medborgarna, åkerier och 

till Aktiv handel. 

Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Yttranden skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 1 

juni 2022. 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen ställer sig positiv till ändringarna av lokala 

ordningsföreskrifter. Biträdande förvaltningschef samt trafikingenjör har 

varit delaktig i arbetsgruppen som tagit fram det nya förslaget och har därför 
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kunnat bevaka förvaltningens frågor under hela processen. Trafikstrategin 

innebär en ökad ambitionsnivå med flera nya arbetsuppgifter för 

förvaltningen som kan innebära med handläggning men pekar samtidigt ut 

en tydligare riktlinje för förvaltningens trafikanknytna uppdrag.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Ingen direkt ytterligare finansiering för Tekniska nämnden krävs för att 

kunna för att kunna anta Trafikstrategin, däremot kan det innebära utökade 

uppdrag framöver som kräver resurser från tjänstemannaorganisationen som 

idag inte finns.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 29/2022 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-10 

Trafikstrategi för Falköpings Kommun 

Kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut om remiss angående 

Trafikstrategi      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen            
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§ 77 Dnr 2022/00521  

Remiss Trafikstrategi 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta 

Trafikstrategi för Falköpings kommun.       

Albin Gilbertsson (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsen 

angående Trafikstrategi för Falköpings kommun. Nämnden ser det som 

positivt att kommunens formulerar strategier för att öka trafiksäkerheten och 

bidra till att resandet i kommunen blir miljömässigt mer hållbart och föreslår 

därför kommunstyrelsen att anta den föreslagna trafikstrategin för 

Falköpings kommun.       

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 

långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur 

trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i 

riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan 

konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.  

Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och 

efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion 

färdigställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger 

ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla 

förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet, 

pensionärsrådet, SMS och polisen. I december genomfördes en fysisk 

medborgardialog samt digitala enkäter riktade till medborgarna, åkerier och 

till Aktiv handel.    

Förvaltningens bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att den föreslagna 

trafikstrategin håller en hög ambitionsnivå och innehåller många bra 

åtgärder. Bland annat är det positivt med satsningar på gång- och cykelleder 

och att kollektivtrafik ska prioriteras. Det är också bra att kommunen har 

som ambition att förbättra trafiksäkerheten vid alla skolor och förskolor.  

 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Målet att alla samhällsbetalda transporter ska vara fossilfria år 2030 riskerar 

att innebära ökade kostnader för barn- och utbildningsnämndens verksamhet 

och behöver därför kompenseras i nämndens budgetram.  
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Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut om remittering av Trafikstrategi 

Förslag till Trafikstrategi för Falköpings kommun       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 25 Dnr 2022/00035  

Svar på remiss från kommunstyrelsen om trafikstrategi 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget 

 på Trafikstrategi.  

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

gemensamt tagit fram en trafikstrategi för Falköpings kommun. Kompetens- 

och arbetslivsförvaltningen bedömer att trafikstrategin inte berör de egna 

verksamheterna i någon högre grad och föreslår därför att nämnden ställer 

sig bakom förslaget till Trafikstrategi. Förslaget till beslut leder inte till 

några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om 

finansiering inte behöver tas. Inför mötet skickades förslaget till strategi, 

förvaltningschefens tjänsteutlåtande och kommunledningskansliets 

delegationsbeslut som bilagor till kallelsen.        
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Kommunstyrelsen            



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-14 
 

 

  
 

 

§ 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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Kommunfullmäktige            
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 Kommunstyrelsen 

Policy för möten och resor 

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. 

Bakgrund 

I flerårsplan 2021-2023 fick Kommunstyrelsen i uppdrag av 

kommunfullmäktige att ta fram en klimatstyrande resepolicy för Falköpings 

kommun. Därtill anges hållbara transporter som ett av fokusområdena i 

Falköpings kommuns klimatstrategi som antogs 2021. 

Ett förslag till ny klimatstyrande mötes- och resepolicy skickades i mars 

2022 ut på remiss till kommunens nämnder. Samtliga nämnder har behandlat 

remissen. Inkomna synpunkter och hur de har bemötts finns sammanställt i 

bilaga.  

 

Tre av nämnderna valde att inte meddela synpunkter annat än att praktiska 

och ekonomiska konsekvenser inte anses tillräckligt genomlysta, och därmed 

inte ställa sig bakom förslaget. När det gäller den praktiska hanteringen av 

tjänstecyklar, tjänstebilar, transportpool med mera är planering igång på 

tjänstepersonsnivå och detaljerna i vem som gör vad hanteras inte i ett 

policydokument. Initiala beräkningar av ekonomiska konsekvenser visar att 

merkostnaderna inte nödvändigtvis är så stora – i vissa fall innebär det 

snarare kostnadsminskningar. Eventuella kostnader lyfts in i budgetarbetet 

och hanteras där, precis som andra tillkommande kostnader som följer av 

klimatstrategi, digitaliseringsstrategi och arbetsmarknadsstrategi till 
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exempel. Tjänstepersoner har även träffat berörda nämnders arbetsutskott för 

att utforska vad synpunkterna handlar om och utifrån det har några 

förtydliganden gjorts i policydokumentet, såsom ett förtydligande att 

förtroendevaldas resor till och från sammanträden i kommunen likställs med 

medarbetares resor till och från arbetsplatsen. 

 

Förslaget till mötes- och resepolicy är framtaget i dialog med samtliga 

förvaltningar och förankrat i kommunledningsgruppen.     

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att förslag till policy för möten och resor är realistisk 

och genomförbar och bidrar till att uppfylla kommunens klimatstrategi. Det 

finns en uppslutning bakom förslaget i kommunledningsgruppen, vilket ger 

goda förutsättningar att policyn ska kunna införas och efterlevas på ett bra 

sätt.  

 

Förslaget till ny policy för möten och resor bidrar till att genomföra 

Falköpings kommuns klimatstrategi med målet att bli fossilfri till senast år 

2030. Policyn vägleder till smarta och effektiva sätt för att ställa om till 

klimatvänligare möten och resor, utan att kompromissa med kvalitén på det 

arbete vi utför. Kommunen som organisation behöver vara en förebild och 

föregångare i klimatomställningen och därmed finns stora symbolvärden i 

hur kommunens anställda och politiker resor.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Att efterleva förslaget till policy för möten och resor innebär tänkbara 

ökningar såväl som minskningar av kostnader. När exempelvis fler korta 

resor ska göras med cykel istället för bil innebär det kostnader för inköp av 

cyklar och minskade kostnader för bränsle. Eventuella kostnader som 

behöver tas politisk ställning till lyfts in i budgetarbetet och hanteras där.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-16 

 Förslag till ny policy för möten och resor 

 Sammanställning av synpunkter och svar på remiss 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsgruppen 

Samtliga nämnder 

Edvin Ekholm, Chef utveckling, processledning och kommunikation 

Anna-Karin Linder, administratör 

 

 

 

Edvin Ekholm 

Chef utveckling, processledning och kommunikation 
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Målsättning 
Falköpings kommuns klimatstyrande mötes- och resepolicy ska bidra till 

genomförandet av klimatstrategi 2021-2030. Målsättningen i klimatstrategin 

är att kommunen ska bli fossilfri senast år 2030. De kommunala 

tjänsteresorna är ett av de områden som behöver granskas och styras om för 

att detta mål ska uppnås. För mer detaljerad information läs mer under 

fokusområde ”Hållbara transporter” i Falköpings klimatstrategi. 

Mötes- och resepolicyn ska bidra till kommunens arbete för långsiktigt 

hållbar utveckling även på andra sätt, till exempel genom minskade 

luftföroreningar, samt vara hälsofrämjande och bidra till en tryggare och 

säkrare trafikmiljö. 

Möten och persontransporter av alla slag ska genomföras på ett effektivt sätt 

när det gäller tidsåtgång, kostnad och arbetsmiljö.  

 

Policyn ska utgå ifrån tre principer: 

1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.  

2. Gå, cykla eller åk kollektivt.  

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.  
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Policyns omfattning och ansvar 
Mötes- och resepolicyn gäller alla kommunanställda och förtroendevalda i 

Falköpings kommun1. Policyn gäller för samtliga möten och resor som 

företas inom ramen för respektive tjänst alternativt uppdrag och som betalas 

av Falköpings kommun. Resor mellan bostad och arbetsplats samt 

förtroendevaldas resor till och från sammanträden inom kommunen ingår i 

denna resepolicy genom positiv förstärkning. 

Det är varje chefs ansvar att mötes- och resepolicyn är känd och följs. 

Chefer ansvarar för att policyn och riktlinjerna för tjänsteresor ingår i 

introduktionen av nyanställda, och att berörda verksamheter med 

regelbundna resor ruttplanerar2 dessa.  

Varje medarbetare har ett ansvar för att de egna aktiviteterna följer mötes- 

och resepolicyn och gällande avtal. Varje medarbetare ansvarar för att de 

egna resorna i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat och ekonomiskt. Vid 

tjänsteresa är varje medarbetare försäkrad av arbetsgivaren.  

Avsteg från policyn innebär, om inte särskilda skäl föreligger, en avgift för 

den berörda verksamheten genom kommunens klimatväxlingssystem. 

Godkända avsteg från policyn kan i enskilda fall göras efter beslut från 

respektive chef, till exempel för personer med funktionsvariationer. Regler 

och undantag ska vara kända och tillgängliga för berörda.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

1 När det i policyn står ”medarbetare” och ”arbetet” menas även förtroendevalda och deras 

uppdrag. 
2 Ruttplanering används inom vissa av kommunens verksamheter för effektiva transporter. 
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Steg 1: Undvika resor genom möten på 
distans 
I Falköpings kommun reser vi bara när det är nödvändigt och samordnar 

våra resor. Innan en resa genomförs ska det prövas om resan kan ersättas 

med andra mötesformer. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resefria 

möten. 

Webb- och videomöten  

Medarbetare ska välja resfria möten framför fysisk resa när det är 

ändamålsenligt. Detta gäller till exempel i följande situationer: 

- Rutinmässiga möten med kända kontakter 

- Etablerade samarbeten som fungerar bra  

- Möten som annars skulle kräva långväga eller miljöbelastande resa 

- Möten där resekostnad eller tidsåtgång motiverar resefritt som 

förstaval. 

Medarbetare ska ges förutsättningar att enkelt kunna genomföra resefria 

möten framför fysisk resa, exempelvis genom stöd via tekniska lösningar, 

support och utbildning.  

Distansarbete  

Utifrån kommunens gällande riktlinjer accepteras distansarbete för lämpliga 

personalgrupper och verksamheter.  

 

Steg 2: Hållbara resor i tjänsten 
Vissa resor går inte att undvika. Då gäller det att resa så hållbart och 

planerat som möjligt. Alla tjänsteresor ska på sikt vara fossilbränslefria. 

Val av färdmedel vid tjänsteresa  

En tjänsteresa är en resa som arbetsgivaren har beordrat medarbetaren att 

göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie 

arbetsplatsen.  

Vid korta tjänsteresor inom kommunen eller motsvarande ska medarbetare i 

första hand cykla, gå eller resa kollektivt. 

Vid längre tjänsteresor inom och utom regionen ska medarbetare i första 

hand resa med kollektivtrafik.  

Tjänsteresor med bil ska endast accepteras till destinationer där 

kollektivtrafik på rimligt avstånd saknas eller där arbetstidsplaneringen inte 

fungerar med tidtabellerna. Dessa resor ska vara fossilbränslefria och 
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genomföras med arbetsgivarens fordon. Privat bil i tjänsten accepteras 

enbart i undantagsfall och när det är rimligt.  

Flyg accepteras enbart i yttersta undantagsfall. Om flygresor ändå 

genomförs vid särskilda omständigheter medför det alltid en avgift till 

kommunens klimatväxlingssystem. 

Ruttplanering och effektivitet 

Vissa kommunala verksamheter innebär ett omfattande resande som måste 

ske med bil eller specialfordon då andra alternativ saknas. Dessa 

verksamheter ska använda ruttplanering för att minimera antalet körda 

kilometer.  

Transporter av varor till kommunala verksamheter ska samordnas för att 

minimera antalet leveranser. 

Klimatväxling 

Falköpings kommun har ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen 

från kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen.  

Klimatväxling betyder att det läggs en klimatväxlingsavgift på tjänsteresor 

som görs med privat bil eller flyg och sedan investeras de pengarna i 

åtgärder som ska minska Falköpings kommuns totala klimatpåverkan. 

Avgiften är ett sätt att klimatkompensera för genomförda resor. Den ska 

sporra medarbetare och verksamheter att följa vår resepolicy och göra det 

mer intressant att öka det hållbara resandet inom den egna verksamheten. 

Klimatväxling används för att kunna stimulera önskvärda 

klimatinvesteringar och/eller driftåtgärder internt i organisationen. 

 

Detta gäller för olika färdmedel 
Tjänsteresor med cykel  

I verksamheter där cykel är ett användbart färdmedel ska arbetsgivaren 

tillhandahålla tjänstecyklar eller lånecyklar av god standard. Cyklarna ska 

kunna bokas i förväg och det ska vara enkelt att planera sin cykelresa.  

Cykelhjälm, reflexer, belysning och lås ska fungera och användas. 

Arbetsgivaren ska ha rutiner för cykelservice så att cyklarna är i gott skick 

och att de förses med dubbdäck om arbetsgivaren anser att cykling kan 

förekomma vintertid. 
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Tjänsteresor med kollektivtrafik 

Arbetsgivaren ska erbjuda biljetter och bokningsrutiner som gör 

kollektivtrafik till ett lättillgängligt alternativ. 

Tjänsteresor med bil  

När anställda använder bil i tjänsten ska sådana resor i första hand göras 

med bil som arbetsgivaren tillhandahåller (kommunens poolbilar, 

kommunens tjänstebilar och i vissa fall upphandlade hyrbilar).  

Arbetsgivaren tillhandahåller poolbilar som ingår i kommunens 

transporpool och bokas genom kommunens bokningssystem. Systemet ska 

vara lättillgängligt för den anställde.   

Privat bil i tjänsten accepteras enbart i undantagsfall och när det är rimligt. 

Reseräkningar med privat bil ska inte godkännas för resa där riktlinjerna 

säger att arbetsgivarens bil ska användas, om det inte föreligger andra 

omständigheter som gör att privat bil är ett godkänt alternativ. Det är 

närmaste chef som avgör när det är accepterat att ta privat bil och när 

reseersättning kan betalas ut.  

 

Arbetsgivarens fordon 
Målet är att ha en fossilbränslefri fordonsflotta enligt klimatstrategins mål 

om fossilfri kommun 2030. 

Organisationen ska sträva efter att teckna avtal med berörda leverantörer, 

exempelvis bilpool och resebyrå, på ett sätt som gör det enkelt för 

medarbetare att följa riktlinjerna och för organisationen att få ut relevanta 

data och mäta efterlevnad och förbättringar. 

Cykelpool 

Arbetsgivaren ska tillhandahålla en pool med cyklar och elcyklar som det är 

möjligt att boka för kortare tjänsteresor.  

 

Miljökrav på arbetsgivarens bilar  

Alla personbilar som arbetsgivaren tillhandahåller ska ha bra 

miljöprestanda. En rutin för kommunens fordon innehåller specifika krav på 

miljö- och trafiksäkerhet.  

Om organisationen använder lätt lastbil ska de uppfylla motsvarande krav 

som personbilar i de fall det finns lämpliga modeller tillgängliga.  

Undantag kan göras för tillfälliga ersättningsfordon. 
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Hållbara resor till och från arbetet 
Cykla, gå och åka kollektivt till arbetet  

Falköpings kommun som arbetsgivare stödjer och uppmuntrar anställda att 

resa hållbart till arbetet, exempelvis förmånscykel. 

Arbetsgivaren ska återkommande arrangera kampanjer eller delta i 

uppmuntransaktiviteter för gång och cykling till arbetet. 

Arbetsgivaren ska så långt som det är möjligt erbjuda bra cykelparkering 

med väderskydd, möjligheter att låsa fast cykeln och möjligheter att duscha 

och torka kläder, möjlighet att ladda elcykelbatterier på arbetstid, etc.  

Uppföljning  
Den klimatstyrande mötes- och resepolicyn ska följas upp årligen på 

kommunövergripande nivå och redovisas till kommunstyrelsen.  

Varje nämnd ska redovisa statistik över sina tjänsteresor och en utvärdering 

av i vilken omfattning beslut och beteenden har påverkats utifrån de 

övergripande målen i klimatstrategi och mötes- och resepolicy.  

Klimatväxlingssystemet ska följas upp med redovisning av hur inkomna 

medel har använts för att stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller 

driftåtgärder internt i organisationen. 

Uppföljning av mötes- och resepolicyns mål inom miljö, säkerhet och 

effektivitet görs utifrån indikatorer i de beslutade rutiner som tillhör policyn. 

Mötes- och resepolicyn med dess rutiner ska beaktas vid utformandet av 

andra styrande dokument samt vid upphandling och inköp. 
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 Kommunstyrelsen 

Sammanställning av inkomna synpunkter samt svar 
från remiss 

Bakgrund 

Förslag till ny klimatstyrande mötes- och resepolicy skickades i mars 2022 

ut på remiss till kommunens nämnder. Samtliga nämnder har behandlat 

remissen. Här sammanfattas inkomna synpunkter från remissvaren samt svar 

på dessa.  

Synpunkter och svar 

 

Byggnadsnämnden:  

Byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen klimatstyrande 

mötes- och resepolicy.  

Förvaltningen framhåller vikten av tydlighet och vägledning för medarbetare 

och förtroendevaldas förhållningssätt för att främja klimatsmarta resor och 

möten. Förvaltningen konstaterar att föreslagen policy har en bra och tydlig 

struktur och ger vägledning gällande val av färdmedel vid resor i tjänsten. 

Förvaltningen vill uppmärksamma krav på uppföljning där det ingår 

utvärdering och analys av resor och transporter. Om förvaltningens samtliga 

resor i tjänsten avses följas upp skapar det omfattande administration då 

verksamheten har stor antal resor i tjänsten. 

Svar: En gemensam mall för uppföljning ska tas fram och erbjudas av 

kommunledningsförvaltningen för att göra uppföljningen enkel och 

ändamålsenlig.   

 

Barn- och utbildningsnämnden:  

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till ny  

klimatstyrande mötes- och resepolicy med beaktande av nedanstående 

synpunkter 

Barn- och utbildnings organisation består av många förskolor och skolor som 

är utspridda geografiskt över hela kommunen. Det innebär att flera  rektorer 
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och annan personal ibland har flera olika arbetsplatser. Privat bil måste i 

dessa fall nyttjas utifrån att dessa personer sällan utgår från en gemensam 

arbetsplats där man skulle kunna tillhandahålla tjänstebilar. Kollektivtrafiken 

i många områden är inte utbyggd så att den kan anpassas till mötestider eller 

schemaläggningar för våra anställda. Nämnden föreslår därför under 

rubriken: ”Tjänsteresor med bil”,  att texten ändras till ”privat bil i tjänsten 

accepteras enbart i undantagsfall och när det för arbetet är ett rimligt 

alternativ. 

Under rubriken: ”Val av färdmedel vid tjänsteresa”, står det att ”Tjänsteresor 

med bil ska endast accepteras till destinationer där kollektivtrafik på rimligt 

avstånd saknas.” Här anser vi att man bör ha ett tillägg om att det även ska 

vara rimligt med hänsyn till planering av arbetstiden då resor med 

kollektivtrafiken ibland inte fungerar tidsmässigt. 

Under rubriken: ”Parkering av privatägd bil” står det att laddstolpar helst ska 

vara tillgängliga för laddning på arbetstid. Här krävs det en ekonomisk plan 

och  planering  då det inom kommunen finns många små arbetsplatser och en 

policy ska vara tillämpbar på alla kommunens arbetsplatser. 

Svar: Policyn anger att privat bil i tjänsten är tillåtet när det är rimligt och att 

det är närmaste chef som tar ett sådant beslut när den anser att det är 

motiverat. Alltså finns utrymme i policyn för att göra detta. 

Ett förtydligande tillägg görs om att en förutsättning för att kollektivtrafik 

ska användas är att tidtabeller fungerar med arbetstidsplaneringen.  

Stycket om att laddstolpar helst ska göras tillgängliga för laddning av privat 

bil på arbetstid stryks.  

 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att inte ställa sig bakom 

framtagen policy för möten och resor i nuvarande form då de praktiska och 

ekonomiska konsekvenserna av policyn inte är tillräckligt genomlysta. 

Svar: Inget formellt remissvar har inkommit. 

 

Kultur- och fritidsnämnden:  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte ställa sig bakom framtagen 

policy för möten och resor i nuvarande form då de praktiska och ekonomiska 

konsekvenserna av policyn inte är tillräckligt genomlysta. 

Svar: Inget formellt remissvar har inkommit. 

 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg:  

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställer sig bakom remiss – 

Klimatstyrande mötes- och resepolicy för Falköpings kommun med förslag 

om nedanstående förändringar.      

Under punkten ”Steg 2: Hållbara resor i tjänsten” skrivs att Alla resor ska 

vara fossilbränslefria. Samtidigt under ”Riktlinjer: Arbetsgivarens fordon” är 

målet att ha en fossilbränslefri fordonsflotta. Detta bör förtydligas då 
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skallkravet i resepunkten kräver samtliga fordon fossilfria. Detta skulle även 

innebära stora investeringskostnader för att förnya fordonsparken, vilket bör 

utredas och tidsättas. Under punkten uppföljning, vilken vi ställer oss 

bakom, bör det tas fram en kommungemensam mall för hur uppföljning skall 

ske. 

Svar: Målet om fossilbränslefri fordonsflotta innebär en omställning som 

behöver göras i rimlig takt sett till kostnader och tekniska möjligheter. 

Kostnader förknippade med målet och övriga ställningstaganden i policyn 

lyfts in i budgetarbetet framöver och hanteras där. 

En gemensam mall för uppföljning ska tas fram och erbjudas av 

kommunledningsförvaltningen för att göra uppföljningen enkel och 

ändamålsenlig.   

 

Socialnämnden:  

Socialnämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget och översänder 

det till kommunstyrelsen.       

Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till policy för möten och resor. 

Det är positivt att policyn är kortfattad och med en tydlig målsättning, men 

utan att bli alltför detaljerad. 

Socialnämnden konstaterar också att en del arbete behöver göras angående 

infrastruktur när det t ex gäller att erbjuda anställda möjlighet att ladda elbil 

under arbetstid. Det är därför bra att policyn inte är tvingande, utan pekar ut 

en riktning framåt. 

Socialnämnden har redan påbörjat ett arbete i linje med policyn genom att se 

över behovet av tjänstebilar samt upprätta en cykelpool, med både elcyklar 

och vanliga cyklar, på Ranliden.   

 

Tekniska Nämnden:  

Tekniska nämnden beslutar att inte ställa sig bakom framtagen policy för 

möten och resor i nuvarande form då de praktiska och ekonomiska 

konsekvenserna av policyn inte är tillräckligt genomlysta. 

Svar: Inget formellt remissvar har inkommit. 

 

Sammanfattning 

De synpunkter som inkommit i remissvaren har lett till några justeringar av 

policydokumentet vilka beskrivs i detta underlag. Ett förtydligande görs om 

förtroendevaldas resor till och från sammanträden – att det likställs med 

medarbetares resor till och från arbetet. Tre nämnder valde att inte meddela 

synpunkter annat än att praktiska och ekonomiska konsekvenser inte anses 

tillräckligt genomlysta. När det gäller den praktiska hanteringen av 

tjänstecyklar, tjänstebilar, transportpool med mera är planering igång på 

tjänstepersonsnivå och detaljerna i vem som gör vad hanteras inte i ett 

policydokument. Initiala beräkningar av ekonomiska konsekvenser visar att 

merkostnaderna inte nödvändigtvis är så stora – i vissa fall innebär det 

snarare kostnadsminskningar. Eventuella kostnader lyfts in i budgetarbetet 

och hanteras där, precis som andra tillkommande kostnader som följer av 
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klimatstrategi, digitaliseringsstrategi och arbetsmarknadsstrategi till 

exempel. Förslaget till mötes- och resepolicy är förankrat och diskuterat med 

samtliga förvaltningar i kommunledningsgruppen.    

 

 

Edvin Ekholm 

Chef hållbar kommunikation 



Från: magnussonsguide <magnussonsguide@gmail.com> 
Skickat: den 24 augusti 2022 10:07 
Till: Sebastian Helin 
Ämne: Avsäger min plats i kompetens o arb nämnden 
 

VARNING: Detta e-postmeddelande är skickat från en extern avsändare. Klicka ej på bifogade länkar eller 

dokument om du inte  litar på avsändaren och kan bekräfta att meddelandet är säkert! 

 

Härmed avsäger jag min plats i kompetens o arbetsöivs nämden 

 Per Magnusson 

 

 
Skickat från min Galaxy 

 



Från: Kelesh Hussein 
Skickat: den 1 september 2022 19:29 
Till: Sebastian Helin; Kajsa Björck 
Ämne: Avsägelse  
 

Hej, 

 

Härmed vill jag avsäga mig mina uppdrag som revisor/ledamot i kommunrevisionen och som 

revisor i stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Kelesh Hussein  





 

 

 

Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 2, 2022 
 

Kön  Område 
och insats 

Besluts-
datum 

Av-
brott 

 Erbju
dande 

 Verk-
ställt 

Av-
slutad 

 Huvudskäl till ej 
verkställt beslut 

Förtydligande 

Man  SoL IFO - 
Kontaktfamilj 

210303   210510     Hos kommunen – 
Personalrelateade skäl 

Tackar nej till 
föreslagen 
kontaktfamilj. 
Önskar fortfarande 
kontaktfamilj för 
barnet.  

Kvinna SoL IFO - 
Kontaktfamilj 

20211011         Hos kommunen - 
Personalrelaterade skäl  

  

Kvinna LSS FUNK  - 
9§9 Bostad för 
vuxna i form 
av 
gruppbostad 

20210525 220518     220518 Hos kommunen - Saknar plats Personen avliden 
220518 

Man  LSS FUNK  - 
9§9 Bostad för 
vuxna i form 
av 
servicebostad 

20210324   220317 220615   Hos kommunen - Saknar plats    
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Kvinna 

LSS FUNK  - 
9§10 Daglig 
verksamhet 

20111020 210825       Hos den enskilde - Annat.  Pga omständigheter 
som VAB, egen 
sjukfrånvaro etc 

Kvinna LSS FUNK  - 
9§10 Daglig 
verksamhet 

20141006 210826 151119, 
190509   

    Hos den enskilde - 
Hälsotillståndet är/har varit ett 
hinder merparten av väntetiden 

Över tid haft 
svårigheter att 
komma iväg till 
sysselsättning, med 
oregelbunden 
närvaro.  

Kvinna LSS FUNK  - 
9§9 Bostad för 
vuxna i form 
av 
servicebostad 

211125         Hos kommunen - Saknar plats    

Kvinna LSS FUNK  - 
9§10 Daglig 
verksamhet 

20180827 200424 181017, 
200117, 
200423, 
211006,   
211207 

    Hos den enskilde - 
Hälsotillståndet är/har varit ett 
hinder merparten av väntetiden 

Omständigheter i 
hemlivet, ekonomi, 
behov av att 
specifik ledsagare 
till och från 
sysselsättningen, 
kan ej åka kollektivt 
eller taxi. 

Man  LSS FUNK  - 
9§9 Bostad för 
vuxna i form 
av 
gruppbostad 

20210618         Hos kommunen - Saknar plats    
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Man  LSS FUNK  - 
9§9 Bostad för 
vuxna i form 
av 
gruppbostad 

211123   220615 220717   Hos kommunen - Saknar plats   

Kvinna LSS FUNK  - 
9§10 Daglig 
verksamhet 

20201029 211222 210305, 
210310, 
210329, 
210512,      
220225       

    Hos den enskilde - Annat.  Har haft större 
motivation till 
sysselsättning 
genom Lärcenter 
(komvux), har 
studerat enstaka 
kurser (ej godkänd). 
Senaste kurs 
avslutades efter 
höstterminen 2021. 
Därefter ingen 
sysselsättning trots 
erbjudanden utifrån 
egna önskemål. 
Svårigheter att 
komma i kontakt.   

Kvinna LSS FUNK  - 
9§9 Bostad för 
vuxna i form 
av 
servicebostad 

20210324   220505 220601   Hos den enskilde - Har 
specifika önskemål om 
boende/områden/personal/utför
are/verksamhet/uppstart  
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Kvinna LSS FUNK  - 
9§9 Bostad för 
vuxna i form 
av 
gruppbostad 

211125   220512     Hos kommunen - Saknar plats   

Kvinna LSS FUNK  - 
9§9 Bostad för 
vuxna i form 
av 
gruppbostad 

20220125             

Man  LSS FUNK  - 
9§9 Bostad för 
vuxna i form 
av 
gruppbostad 

20220223             

Man  LSS FUNK  - 
9§5 
Avlösarservice 
i hemmet 

20220328         Hos kommunen - Otydlighet 
eller brister i den egna 
organisationen  

Beställningen har 
fallit mellan 
stolarna 
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