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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:00–15:14, ajournering kl. 14:25–14:50

Beslutande

Adam Johansson (M), Ordförande
Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande
Ingvor Bergman (S)
Jonas Larsson (SD)
Dan Hovskär (KD)
Pia Alhäll, kommundirektör
Linda Karelid, kanslichef
Sara Cronholm, kommunjurist
Sebastian Helin, kommunsekreterare
Amelie Sandström, bitr. stadsbyggnadschef, §§ 32-34
Fredrik Johansson, gatuchef, § 32
Josef Ydeskog, planarkitekt, § 35
Magnus Sundén, näringslivschef, § 36
Therese Broman, trafikingenjör, § 38
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef, § 42
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Begäran om inlösen av fastighet på Gamla Stan 2:24 ................... 4
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§ 32

2022-05-04

Dnr 2022/00207

Start av utförande av projektet Utveckling av
stadskärnan, etapp 1 och 2
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att starta
utförandet av etapp 1 och 2 inom projektet ”Utvecklingen av
stadskärnan”.
Deltar ej i beslutet
Jonas Larsson (SD) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
Kommunen har under 2021 genomfört en arkitekttävling för att få fram en
gestaltning till de offentliga miljöerna inom stadskärnan. Sedan vinnaren av
arkitekttävlingen presenterades i juni 2021 har kommunen tillsammans med
arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskap bearbetat förslaget och
förväntas påbörja verkställandet av etapp 1 och 2 med start under hösten
2022.
Budget för genomförande av projektet framgår av kommunens flerårsplan
för åren 2022-2024. Där finns avsatta medel om 25 miljoner kr för projektet.
Etapp 1 och 2 inryms i denna budgetram. Några ytterligare medel tillförs inte
projektet i och med detta beslut. Anledningen till att detta ärende lyfts är för
att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om att tekniska nämnden får
påbörja utförandet av projektet och därmed börja nyttja den avsatta
budgeten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-13
Projektdirektiv, 2022-04-10
Bilaga 1, etappindelning, 2022-04-13

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 33

2022-05-04

Dnr 2021/00394

Begäran om inlösen av fastighet på Gamla Stan 2:24
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal –
Falköping Gamla stan 2:24.
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2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge tilläggsanslag
till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 4 190 000 kr.
Sammanfattning
Falköpings kommun har fått in en begäran om att lösa in fastigheten Gamla
Stan 2:24 som är planlagd som allmän plats - parkmark. Kommunen har
enligt Plan- och bygglagen samt Expropriationslagen en skyldighet att lösa
in sådana fastigheter. En marknadsvärdering av fastigheten har gjorts och
ersättningen för fastigheten enligt köpeavtalet är marknadsvärdet uppräknat
med 25 % enligt bestämmelserna i Expropriationslagen. Den totala
ersättningen uppgår till 4 187 500 kronor. Kommunstyrelsens
investeringsbudget innehåller inte någon post för förvärv av fastigheter.
Kommunledningsförvaltningens förslag är därför att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal mellan kommunen och
fastighetsägarna samt att medge tilläggsanslag till kommunstyrelsens
investeringsbudget för år 2022 med 4 190 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-30
Köpeavtal – Falköping Gamla Stan 2:24
Värdering Gamla Stan 2:24

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 34

2022-05-04

Dnr 2021/00528252

Förvärv av del av fastigheten Friggeråker 23:1 i
Falköping
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
överenskommelse om fastighetsreglering samt nyttjanderättsavtal mellan
Falköpings kommun och fastighetsägaren till Friggeråker 23:1.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge tilläggsanslag
till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 16 100 000 kr.
Sammanfattning
Skaraborg Logistic Center som ligger på Marjarps industriområde i
Falköping har en positiv utveckling. Därför håller kommunen på att ta fram
ett planprogram för den fortsatta utbyggnaden av området. Kommunen äger
en del av den mark som ingår i planprogrammet men behöver förvärva
ytterligare mark. En överenskommelse om att förvärva cirka 50 hektar mark,
vilket motsvarar hälften av den mark som ingår i planprogrammet, har
träffats med en av fastighetsägarna. I kommunstyrelsens investeringsbudget
för år 2022 finns inga medel budgeterade för fastighetsförvärv.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna överenskommelsen samt att medge
tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2022 med
16 100 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-12
Ansökan och överenskommelse mellan Falköpings kommun och
fastighetsägaren till Friggeråker 23:1 undertecknad 2022-04-01
Nyttjanderättsavtal mellan Falköpings kommun och fastighetsägaren till
Friggeråker 23:1 undertecknat 2022-04-01

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 35

2022-05-04

Dnr 2019/00438210

Planprogram för Marjarps industriområde
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner upprättat samrådsförslag till planprogram
för Marjarps industriområde samt tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning.
2 Kommunstyrelsen sänder programförslaget och
miljökonsekvensbeskrivningen samt tillhörande dokument på samråd från
den 8 juni till den 1 juli 2022.
Sammanfattning
Planprogrammet föreslår att främst jordbruksmark men även till viss del
skogsmark tas i anspråk för att möjliggöra utveckling av Marjarps
industriområde. Inom området föreslås transportintensiva, platskrävande
etableringar eller industrietableringar med omgivningspåverkan kunna
uppföras. Det skapas även möjlighet till anläggande av nya terminaler. Vissa
markområden inom programområdet föreslås bevaras från exploatering för
att bevara vissa höga natur- och kulturmiljövärden men även för att fördröja
dagvatten.
En sammanhängande struktur mellan grönområden bör eftersträvas vid
planläggning och ekosystemtjänster ska beaktas och grönytefaktor beräknas.
Biologisk mångfald bör beaktas vid utformning av naturområden.
De ställningstaganden som föreslås i planprogrammet möjliggör för en
fortsatt utveckling av Marjarps industriområde samtidigt som betydande
negativ påverkan på kulturmiljö- och naturvärden bedöms kunna undvikas.
En övergripande dagvattenhantering möjliggör för detaljplanläggning som
inte medför risker för människors hälsa och säkerhet samtidigt som negativ
påverkan på miljökvalitetsnormer bedöms kunna undvikas.
Ställningstaganden vad gäller gatustruktur möjliggör för planläggning av
mark på ett ekonomiskt hållbart sätt och möjlighet till utbyggnad av gångoch cykelvägar och kollektivtrafik.
Programförslaget möjliggör för industrier att placeras i utkanten av tätorten
på ett betryggande avstånd till bostadsområden och bidrar därmed till en
positiv utveckling av hela tätorten.
Den fortsatta utvecklingen av Marjarps industriområde med dess närhet till
terminalerna i Dryport Skaraborg möjliggör för fler godstransporter via
järnväg istället för via lastbil samt på så sätt minskade utsläpp av
växthusgaser. Ett genomförande av planprogrammet kan således bidra till
uppfyllnad av såväl kommunens som Västra Götalandsregionens klimatmål.
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Miljökonsekvensbeskrivningen bedömer att ett genomförande av
planprogrammet inte innebär en betydande miljöpåverkan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-13
Programbeskrivning, 2022-04-12
Miljökonsekvensbeskrivning, 2022-04-12
Arkeologiska utredningar, 2022-04-12
Utdrag från kulturmiljöutredning, 2022-04-12
Kapacitetsutredning, 2022-03-20
Trafikmätning, 2021-06-07
Dagvattenutredning, 2021-03-31
Länsstyrelsens yttrande angående undersökning av miljöpåverkan, 2021-0120
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-12-10
Geoteknisk utredning, 2020-11-13
Utdrag från naturvårdsprogrammets objektdel, 2020-11-27
Naturvärdesinventering, 2020-05-19

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 36

2022-05-04

Dnr 2022/00208

Uppdrag om utredning gällande organisation för drift
av skidanläggningen samt genomförande av
koncessionsupphandling för camping och stugby
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen utreda och ta fram förslag
på organisation och budget för drift av skidanläggningen.
2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att genomföra en ny koncessionsupphandling för driften av
Mössebergs Camping och Stugby under andra halvåret 2022.
Deltar ej i beslutet
Ingvor Bergman (S) och Jonas Larsson (SD) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har genom näringslivsavdelningen
genomfört en koncessionsupphandling av Skidbacke, Camping och Stugby i
enlighet med kommunstyrelsens beslut i augusti 2020, § 112. Det inkom
inga formella anbud under koncessionsupphandlingen, Förvaltningen har
efter anbudstiden fört vidare diskussioner avseende entreprenaden med fem
intressenter. Dock gav detta inte heller något resultat.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-11

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 37

2022-05-04

Dnr 2022/00209

Samarbetsavtal med Aktiv Handel gällande Falköpings
stadsfest år 2022

 AJ, IB — Powered by TellusTalk: ID 1432844138

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att teckna samarbetsavtal med föreningen
Aktiv Handel, kring ett formaliserat samarbete gällande stadsfest 2022.
Sammanfattning
Aktiv Handel och Falköpings kommun har genomfört stadsfester åren 20162019. Parterna planerar nu för en stadsfest för år 2022 efter två års uppehåll.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-11
Förslag till samarbetsavtal, 2022-04-06

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 38

2022-05-04

Dnr 2022/00081

Riktlinjer för vandringsleder inom Falköpings kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen antar ”riktlinjer för vandringsleder inom Falköpings
kommun”. Riktlinjerna gäller från och med den 1 juni 2022.
Sammanfattning
Idag finns ett stort intresse för naturupplevelser där vandring ingår som en
naturlig del av upplevelsen. Kommunen får återkommande förfrågningar om
att ta över ansvaret för en vandringsled eller att skylta upp den. För att driva
en vandringsled så den håller en god standard ställs krav på att det finns en
huvudman som ansvarar för driften. Från kommunens sida berörs olika
förvaltningar i de fall kommunen beslutar att ställa sig bakom en led.
Behovet finns därför att dels tydliggöra processen inom kommunen, dels att
förenkla för den som vill starta upp eller samverka med kommunen kring en
vandringsled. Riktlinjerna tydliggör ansvarsfördelningen mellan huvudmannen och kommunen samt vilka krav som ställs på vandringsleden för att
den ska hålla en viss kvalitet över tid.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-10
Förslag till riktlinjer för vandringsleder inom Falköpings kommun

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

10 (20)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 39

2022-05-04

Dnr 2022/00182

Samverkansavtal och kostnadsfördelning gällande drift
och förvaltning av gemensamt ekonomisystem med
kommunerna i Östra Skaraborg
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen kostnadsfördelning
mellan de nio samverkanskommunerna (Ö9) gällande drift och
förvaltning av gemensamt ekonomisystem.
2 Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att besluta om och
underteckna samverkansavtal mellan kommunerna.
Sammanfattning
Nio kommuner i Östra Skaraborg (Ö9) har bestämt sig för att samarbeta
kring drift och förvaltning av ett nytt ekonomisystem. Upphandlingen är klar
och beslut skall nu tas i respektive kommun kring godkännande av
samverkansavtal och kostnadsfördelning. För Falköpings kommun är
kostnaden ca 2,0 miljoner kronor per år.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-20

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 40

2022-05-04

Dnr 2022/00158

Revidering av avkastningskraven i ägardirektiven för
Falköpings Hyresbostäder AB
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av
ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB.
Sammanfattning
I Falköpings kommuns ägardirektiv till Falköpings Hyresbostäder AB finns
krav på att bolagets bostadsbestånd skall lämna en marknadsmässig
avkastning. Förslaget är nu att revidera detta krav från att uppgå till lägst 4
procent till: Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara
lägst genomsnittlig direktavkastning enligt Sveriges Allmännyttas statistik
för riket för jämförbara bolag året före räkenskapsåret.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-10
Förslag till nytt ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 41

2022-05-04

Dnr 2022/00219

Utökad borgensram för Hotellfastigheter i Falköping AB
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökad
kommunal borgensram för Hotellfastigheter i Falköping AB från 2,5
miljoner kronor till 12 miljoner kronor.
Sammanfattning
Det av Falköpings kommun helägda Hotellfastigheter AB skall genomföra
renoveringsåtgärder. Bolaget saknar likviditet och behöver låna för att
finansiera ombyggnationen. Kommunen föreslås utöka borgen till 12
miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-19
Styrelseprotokoll från Falköpings Hotellfastigheter AB, 2022-02-24

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 42

2022-05-04

Dnr 2021/00532

Uppföljning av beviljade ansökningar om strategiska
utvecklingsmedel under år 2021
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inkomna återrapporteringar av
strategiska utvecklingsmedel för år 2021.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan för år 2021–2023 att inrätta en
central pott avseende strategiska utvecklingsmedel om 6,5 miljoner kronor.
Syftet med medlen är att kunna nyttjas för olika projekt som bidrar till att nå
kommunens övergripande mål. Medlen förfogas av kommunstyrelsen som
beviljar medel efter ansökan från nämnderna. Kommunstyrelsen beslutade
för år 2021 om 12 projekt som skulle finansieras via strategiska
utvecklingsmedel. Efter avslutat projekt ska en återrapportering till
kommunstyrelsen ske enligt gällande rutin och utskickad mall.
Alla berörda nämnder förutom nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborg har inkommit med återrapportering av strategiska
utvecklingsmedel inför uppföljningen av strategiska utvecklingsmedel för år
2021. SMS kommer hantera sin återrapportering av strategiska
utvecklingsmedel på kommande nämnd.
Det är kommunledningsförvaltningens förslag att kommunstyrelsen beslutar
att godkänner inkomna återrapporteringar av strategiska utvecklingsmedel
för år 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Christoffer Eriksson bitr. ekonomichef.
Barn- och utbildningsnämnden § 21/2022 beslut om redovisning av
genomförda projekt med strategiska utvecklingsmedel 2021 med
beslutsunderlag, projektredovisning Högstadium Centrum,
projektredovisning Läsglädje, projektredovisning Trygghet och studiero på
Högstadium Centrum.
Kommunledningsförvaltningens återrapportering av strategiska
utvecklingsbidrag Sommargatan 2021
Kommunledningsförvaltningens återrapportering av strategiska
utvecklingsbidrag Grönstrukturplan
Kommunledningsförvaltningens återrapportering av strategiska
utvecklingsbidrag ”ett attraktivt och mer socialt hållbart Stenstorp”

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-04

Kultur- och fritidsnämnden beslut, § 15/2022 om redovisning av genomförda
projekt med strategiska utvecklingsmedel 2021 med beslutsunderlag,
Återrapportering KFN - Det besöksvänliga landskapet, Återrapportering
KFN - Elljusspår Åsarp, Återrapportering KFN - Medborgarhuset som bas
för mer kultur till fler, Återrapportering KFN - Mötesplats Floby,
Återrapportering KFN - Områdesbaserat arbete - Allaktivitetshus.
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Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 43

2022-05-04

Dnr 2022/00124

Ändring av verksamhetsområdet för Stenstorp gällande
vatten, spillvatten och dagvatten
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra
verksamhetsområdet för Stenstorp gällande vatten, spillvatten och
dagvatten enligt tekniska nämndens förslag.
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2 Ändringen ska gälla från och med den 15 juni 2022.
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår en utökning av verksamhetsområdet för
Stenstorp gällande vatten, spillvatten och dagvatten. Enligt 6 § lag om
allmänna vattentjänster får kommunfullmäktige besluta om
verksamhetsområde och vilka tjänster som ska tillhandahållas. Förvaltningen
föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-11
Tekniska nämndens beslut § 15/2022
Tekniska nämndens förslag till ändring av verksamhetsområde (karta), 202202-28

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 44

2022-05-04

Dnr 2022/00181

Upphävande av miljöpolicy
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva
miljöpolicy antagen den 31 januari 2011, § 6 från och med den 15 juni
2022.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om miljöpolicy för Falköpings kommun i
januari 2011. Policyn har tre fokusområden för att minska negativ
miljöpåverkan: transporter, lokaler, mat.
Den 28 juni 2021, § 76 beslutade kommunfullmäktige om en ny
klimatstrategi för Falköpings kommun. Miljöpolicyns innehåll har flyttats
över till klimatstrategin och miljöpolicyn bör därför upphävas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-13

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 45

2022-05-04

Dnr 2022/00019

Rekrytering av förvaltningschef för kultur- och
fritidsförvaltningen

 AJ, IB — Powered by TellusTalk: ID 1432844138

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillsätta Hampus Haga som
förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen från och med den 8
augusti 2022.
2 HR-chef Maria Axelsson får i uppdrag att teckna anställningsavtal med
Hampus Haga.
Sammanfattning
Ärendet rör tillsättande av tjänsten som förvaltningschef för kultur- och
fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-26

Paragrafen skickas till
Hampus Haga
Pia Alhäll, kommundirektör
HR-avdelningen
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 46

2022-05-04

Dnr 2022/00156

Besvarande av remiss från Länsstyrelsen om förslag
till bildande av naturreservatet Sjöängen i Falköpings
kommun
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Paragrafen har omedelbart justeras och återfinns därför i separat protokoll.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 47

2022-05-04

Dnr 2022/00224

Falköpings kommuns pris för hållbar utveckling till
föreningslivet år 2021
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Falköpings kommuns Pris
för hållbar utveckling till förening för år 2021, med prissumman 10 000
kronor, ska tilldelas Falbygdens Naturskyddsförening.
Sammanfattning
Pris för hållbar utveckling 2021 med prissumman 10 000 kronor föreslås
tilldelas Falbygdens Naturskyddsförening.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-03

Paragrafen skickas till
Falbygdens Naturskyddsförening
Edvin Ekholm, Chef utveckling, processledning och kommunikation
Karola Svensson, Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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