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§ 48 Dnr 2022/00206 

Information om införande av en rapporteringskanal för 
visselblåsning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.  

Bakgrund 

Senast 17 juli 2022 är offentliga arbetsgivare skyldiga att ha en 

visselblåsarfunktion på plats i organisationen. Visselblåsarfunktionen är en 

rapporteringskanal som syftar till att medarbetare och förtroendevalda i 

Falköpings kommun ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna 

av personer i ledande ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna 

tas emot och hanteras på ett korrekt sätt. Frågan om gemensam en gemensam 

visselblåsningsfunktion har således varit aktuell under året. Inriktningen var 

att kommunerna skulle genomföra en gemensam upphandling och 

Kommunalförbundet var tänkt att vara värd för själva visselblåsarfunktionen. 

Upphandling har genomförts och det finns ett antal möjliga utförare. 

Under processen har antalet intressenter ökat. Framför allt har önskemål 

tillkommit från kommunernas bolag att få delta i upphandlingsförfarandet. 

Detta har medfört att det inte är möjligt att samordna upphandlingen. Den 

har helt enkelt blivit för omfattande. Den samordningsroll som Skaraborgs 

Kommunalförbund är därför inte längre aktuell. Dock kan kommunerna, 

inom Skaraborg, nyttja den upphandling som genomförts för att teckna egna 

avtal med leverantörerna.  

Falköpings kommun kommer således starta arbetet med att teckna avtal med 

en av de upphandlade leverantörerna och få en rapporteringskanal på plats. 

Anmälningarna kommer att gå till en extern leverantör som gör en första 

bedömning. Antingen stannar den kvar hos leverantör för utredning eller så 

skickas den vidare till Falköpings kommun för vidare hantering. Vilket 

alternativ som väljs beror på anmälningarna och dess innehåll. Vidare 

kommer en riktlinje för visselblåsning att tas fram och information om dess 

tillvägagångssätt och hantering kommer att stämmas av med lämpliga parter 

inom kommunen. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från HR-avdelningen, 2022-05-18 
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§ 49 Dnr 2022/00238 

Information om införande av personalsystemet Opus  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Bakgrund 

Medarbetarna kommunen fyller en väldigt viktig funktion, och att då ha 

tillgång till rätt underlag för de samtal och beslut som rör dem är centralt för 

att kunna bedriva ett gott arbetsmiljöarbete. Genom att samla all hantering 

och stöd för ett proaktivt arbete, med organisationens och individers 

välmående, på ett och samma ställe skapas det en gynnsam struktur för 

hanteringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  HR-avdelningen har 

därför påbörjat införande av ett nytt system som ska underlätta detta arbete.  

Systemet Opus ingår i familjen Miljödata där kommunen tidigare har Adato 

(rehabstöd), Stella (arbetsskade- och tillbudssystem) samt Novi 

(personalanteckningar). Syftet med införandet av Opus är att kunna skapa ett 

årshjul för verksamheterna och hantera all dokumentation och uppföljning av 

arbetsmiljöärenden, riskbedömningar, uppgiftsfördelningar och annat 

löpande arbetsmiljöarbete med hjälp av systemet.  

Tidsplanen och dess insatser stäms löpande av i central samverkansgrupp 

CESAM, HR-strategiska samt kommunledningsgruppen, KLG. Avstämning 

och förankring sker således löpande allt eftersom processen fortskrider. 

Under hösten planeras det för utbildningar i systemet för chefer och 

skyddsombud. På utbildningen får deltagarna en visning av systemet, 

information om användningsområden samt möjlighet att ställa frågor. 

Utbildningen kommer även fokusera på riskbedömning - varför det är viktigt 

och hur den ska genomföras.  

Införandet av systemet kommer således skapa än bättre förutsättningar för 

uppföljning och kartläggning av arbetsmiljön.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande från HR-avdelningen, 2022-05-10 
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§ 50 Dnr 2022/00257 

Information om flyktingmottagande från Ukraina 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Fram till den 30 juni ansvarar Migrationsverket för att ordna tillfälliga 

boenden för skyddsbehövande från Ukraina. Den 1 juli träder ny lagstiftning 

i kraft som innebär att Migrationsverket ska börja anvisa skyddsbehövande 

till kommunerna. Kommunerna tar samtidigt över ansvaret för att ordna 

boenden. Syftet med förändringen är att mottagandet ska fördelas jämnare 

över landet.  Migrationsverket har räknat ut ett fördelningstal för Sveriges 

kommuner vilket utgör utgångspunkt vid anvisning av skyddsbehövande. I 

Falköpings kommuns fall är fördelningstalet 171.  

Just nu pågår ett förberedelsearbete för att kunna ta emot anvisade flyktingar 

på ett bra sätt. Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om detta arbete 

och om hur nuläget ser ut.   

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-24 
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§ 51 Dnr 2022/00185 

Hälso- och sjukvårdsavtal med Västra 
Götalandsregionen med tillhörande överenskommelser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderat hälso- och 

sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen med tillhörande 

överenskommelser.  

2  Avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter tidigare 

avtal beslutat av kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 34. 

Sammanfattning 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 

Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 

hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 

Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det Politiska samrådsorganet, 

(SRO), har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny 

avtalsperiod. Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att rekommendera 

samtliga medlemskommuner att anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med 

tillhörande överenskommelser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-08 

Socialnämnden § 33/2022 

Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund § 6/2022 – Beslut om 

att rekommendera kommunerna att anta förslag till Hälso- och 

sjukvårdsavtal 

Missiv till förslag om Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser 

Förslag Hälso- och sjukvårsavtal med tillhörande överenskommelser   
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§ 52 Dnr 2022/00186 

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära 
vård 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta färdplan – 

länsgemensam strategi för god och nära vård. Färdplanen ska gälla från 

den 1 januari 2023. 

Sammanfattning 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 

övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 

hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller prioriterade områden att 

kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 

förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och 

nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 

kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 

strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. Skaraborgs 

kommunalförbund har rekommenderat samtliga medlemskommuner att anta 

färdplanen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-08 

Socialnämnden § 32/2022 

Barn- och utbildningsnämnden § 56/2022 

Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund § 7/2022 – Beslut om 

att rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan - 

Länsgemensam strategi för god och nära vård 

Missiv till Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård 

Förlag till Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård       
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§ 53 Dnr 2022/00227 

Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1   Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag 

till ändringar av avgifter för Ekehagens Forntidsby. 

2  Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 juli 2022 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut från den 26 april 2021, § 50. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår vissa förändringar av avgifter för 

Ekehagens forntidsby. Det gäller avgifter för skolverksamhet som höjs för 

att kostnaderna ökar och en mindre ökning av entréavgifterna för 

turistverksamheten höjs på grund av förändringar i utbud och upplägg. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till ändring antas.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-05-09 

Kultur- och fritidsnämnden beslut, 2022-04-19 

Förslag till ändring av taxa, 2022-04-19 
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§ 54 Dnr 2022/00235 

Ändring av taxa för särskild prövning inom 
skolväsendet för år 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändring 

av taxa för särskild prövning inom skolväsendet.  

2  Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 

december 2022 och tas upp i ny kommunal författningssamling som 

ersätter tidigare taxa för särskild prövning, kommunfullmäktiges beslut 27 

september 2021 § 98. Efter den 31 december 2022 ska § 2 som gäller till 

och med den 31 december 2022 tas bort från den kommunala 

författningssamlingen. 

Sammanfattning 

Kompetens- och arbetslivsnämnden har föreslagit att taxa för särskilt 

prövning inom skolväsendet ändras på så sätt att elever som slutfört sin 

utbildning i gymnasieskolan eller fått ett examensbevis eller studiebevis 

under år 2020 eller 2021 får en lägre taxa. Detta stämmer överens med de 

möjligheter regeringen förordnat om i förordning om avgifter för prövning 

inom skolväsendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-05-19 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut, 2022-05-18 

Förslag till ändring av taxa, 2022-05-18 
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§ 55 Dnr 2022/00205 

Prövning av verksamhetens förenlighet med det 
kommunala ändamålet och den kommunala 
befogenheten för verksamhetsåret 2021 för Falköpings 
Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, 
Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens 
Bredband AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings Hyresbostäder, 

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB, Hotellfastigheter i Falköping AB 

och Falbygdens Bredband AB bedöms ha bedrivit sina verksamheter 

under verksamhetsåret 2021, på ett sätt som är förenligt med det 

kommunala ändamålet för verksamheterna och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheter som gäller för verksamheterna. 

Sammanfattning 

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

pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är 

förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för den kommunala befogenheten. Kommunledningsförvaltningen har 

utifrån aktuella bolagsordningar, årsredovisningar och 

bolagsstyrningsrapporter för verksamhetsåret 2021 gjort en prövning av 

bolagens verksamheter. Kommunledningsförvaltningen har i sin prövning 

kommit fram till att Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget 

Mösseberg, Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB 

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

förenligt med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-03 

Årsredovisningar för år 2021 från Hotellfastigheter i Falköping AB,     

Fastighets AB Mösseberg, Falköpings Hyresbostäder AB och Falbygdens 

Bredband AB.  

Bolagsstyrningsrapporter från Hotellfastigheter i Falköping AB, Fastighets 

AB Mösseberg, Falköpings Hyresbostäder AB och Falbygdens Bredband 

AB 
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§ 56 Dnr 2022/00240 

Utförd internkontroll för kommunstyrelsens 
verksamhet 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten för utförd intern 

kontroll år 2021.        

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska nämnderna var och en inom sitt 

område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 

författning som gäller för verksamheten. Internkontroll för 

kommunstyrelsens verksamhet för år 2021 är genomförd och visar överlag 

ett tillfredsställande resultat.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-11 

Rapport över utförd intern kontroll kommunstyrelsen 

Redovisning av kontroll av avtalstrohet för kommunstyrelsen 
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§ 57 Dnr 2022/00138 

Utvärdering av internkontroll för Falköpings kommun 
för år 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingen av Falköpings 

kommuns samlade internkontroll för 2021. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska nämnderna och bolagen inom respektive område 

se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan 

författning som gäller för verksamheten. Enligt kommunstyrelsens 

reglemente ska kommunstyrelsen följa upp hur den interna kontrollen sköts i 

nämnderna och bolagen. Rapporterna från nämnderna visar att resultatet för 

uppföljningen av den interna kontrollen över lag är tillfredsställande men 

med vissa förbättringsområden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-11 

Utvärdering av internkontrollen i Falköping 2021 

Redovisning av avtalstrohet för Falköpings kommun 2021 

Redovisning av avtalstrohet för kommunstyrelsen 2021 

Rapport utförd internkontroll för Falköpings Hyresbostäder AB 

Rapport utförd internkontroll för Fastighets AB Mösseberg 

Rapport internkontroll 2021 för kommunstyrelsen 

Rapport internkontroll 2021 för socialnämnden 

Rapport internkontroll 2021 för barn- och utbildningsnämnden 

Rapport internkontroll 2021 för kompetens- och arbetslivsnämnden 

Rapport internkontroll 2021 för tekniska nämnden 

Rapport internkontroll 2021 för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Rapport internkontroll 2021 för kultur- och fritidsnämnden 

Rapport internkontroll 2021 för byggnadsnämnden       

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            

 A
J,

 IB
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
42

66
54

15
9





 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13 (17) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 58 Dnr 2022/00245 

Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 
2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings 

kommuns delårsrapport per den 30 april 2022. 

Sammanfattning 

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2022 visar ett positivt resultat 

på 71,0 mnkr, exklusive förändring semesterlöneskuld. Helårsprognosen 

totalt för kommunen visar ett resultat på 72,0 mnkr. De finansiella målen för 

2022 ser enligt prognosen ut att kunna uppfyllas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23 

Delårsrapport per den 30 april 2022 för Falköpings kommun 

Samtliga nämnders verksamhetsrapporter per den 30 april 2022       
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§ 59 Dnr 2022/00237 

Justering av budgetram för löneöversyn för år 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

budgetramjusteringar för år 2022 om totalt 9 232 000 kronor fördelat på 

nämnder och centrala poster, enligt bifogat underlag avseende 

löneöversyn för år 2022. 

Sammanfattning 

Under våren fördelades merparten av de nya lönerna ut för 2022 för 

kommunens personal fortfarande saknas dock avtal med ett fackförbund. För 

att göra den ekonomiska uppföljningen enklare för förvaltningarna och 

cheferna behöver en justering göras om 9 232 000 kronor för att täcka 

nämndernas ökade personalkostnader för år 2022.  

Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsplan för år 2022-2024 

om att delegerar till kommunstyrelsen att följa upp och vid behov utfördelas 

avsatta medel på centrala poster till nämnderna för årets löneöversyn. 

Budgetramjusteringen avseende driftsbudgeten för år 2022 görs enligt 

bifogat underlag ”Sammanställning budgetramjustering löneöversyn 2022” 

(Excel fil)  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-19 

Sammanställning budgetramjustering löneöversyn 2022 (Excel fil) 
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§ 60 Dnr 2022/00231 

Intresseanmälan om markanvisning för kvarteren 
Kulingen och Stormen, Fåraberget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda markanvisning till aktören bakom 

inlämnad intresseanmälan nummer ett, i intresseanmälan om 

markanvisning för kvarteren Kulingen och Stormen inom stadsdelen 

Fåraberget. 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen skickade den 2 mars 2022 ut en 

intresseanmälan för byggnation av bostäder samt centrumverksamhet inom 

stadsdelen Fåraberget i Falköpings tätort. Sista dag att lämna in förslag till 

tävlingen var den 22 april 2022. Totalt inkom ett förslag.  

En bedömningsgrupp bestående av tjänstepersoner från 

kommunledningsförvaltningen har utvärderat det inkomna förslaget utifrån 

de bedömningskriterier som fanns med i underlaget för 

markanvisningstävlingen. Utvärderingsgruppen fann att det inkomna 

förslaget (förslag ett) uppfyller de uppställda kriterierna på ett fullgott sätt. 

Det inkomna förslaget har efter bedömning och avvägning ansetts som ett 

relevant förslag sett till både gestaltning, organisation och ekonomi. Aktören 

bakom förslaget anses därför vara det företag som kommunen bör teckna 

markanvisningsavtal med. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-06 

Inbjudan till intresseanmälan, 2022-03-02 
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§ 61 Dnr 2022/00089 

Överlämnande av förslag från beredningen för översyn 
av den politiska organisationen inför mandatperioden 
2023-2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den politiska 

organisationen under mandatperioden 2023?2026 enligt upprättat förslag, 

vilket innebär att tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 

2023 då dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Detta innebär 

att all verksamhet och all personal, samt övriga rättigheter och 

förpliktelser för tekniska nämnden, övergår till kommunstyrelsen i och 

med tekniska nämndens upphörande från och med den 1 januari 2023. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det under 

kommunstyrelsen inrättas ett utskott för stöd och service för att hantera 

bland annat operativa driftsfrågor och servicefrågor inom det tekniska 

området. Kommunstyrelsen får i uppdrag att anta en instruktion för 

utskottet. 

3  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att revidera instruktionen för utskottet för social hållbarhet i 

enlighet med att utskottet ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. 

4  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa bestämmelser 

för ekonomisk ersättning för förtroendevalda enligt framtaget förslag. 

Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2023 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 25 juni 2018, § 102. 

5 Kommunstyrelsen upphäver från och med den 1 januari 2023 beslut om 

arvode för kommunala lekmannarevisorer, 4 april 2001, § 57. 

6  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta regler för 

partistöd enligt framtaget förslag. Reglerna ska gälla från och med den 1 

januari 2023 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 

2015, § 122. 

7  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att ta fram en plan för och genomföra 

kompetensutvecklingsinsatser för förtroendevalda under mandatperioden 

2023-2026 enligt framtaget förslag. 

8  Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt punkt 1 

ovan ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda en 

gemensam förvaltningsorganisation.  
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Deltar ej i beslut 

Ingvor Bergman (S) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Beredningen för översyn av den politiska organisationen haft som uppdrag 

att utreda och lämna förslag på politisk organisation inför mandatperioden 

2023–2026 samt att göra en översyn av bestämmelserna för ekonomisk 

ersättning. Beredningens arbete har lett fram till ett förslag på ny politisk 

organisation där tekniska nämnden avvecklas och dessa ansvarsområden 

organiseras under kommunstyrelsen i form av utskott. Utifrån beredningens 

förslag har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att fortsatt 

utreda och ta fram förslag på en politisk organisation med inriktningen att 

tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen har genom en konsult genomfört en 

utredning som resulterat i ett förslag som presenterats i en slutrapport. 

Tekniska nämnden har genom ett yttrande beslutat att ställa sig bakom 

förslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-25 

Tekniska nämnden § 29/2022 

Kommunstyrelsen § 57/2022 

Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska 

organisationen, 2022-01-27, samt bilaga 

Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska 

organisationen, 2021-09-30 

Kommunfullmäktige § 129/2021 

Kommunstyrelsen § 173/2021 

Förslag på bestämmelser för ekonomisk ersättning 

Förslag på regler för kommunalt partistöd 
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§ 48 Dnr 2022/00206 


Information om införande av en rapporteringskanal för 
visselblåsning 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 


handlingarna.  


Bakgrund 


Senast 17 juli 2022 är offentliga arbetsgivare skyldiga att ha en 


visselblåsarfunktion på plats i organisationen. Visselblåsarfunktionen är en 


rapporteringskanal som syftar till att medarbetare och förtroendevalda i 


Falköpings kommun ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna 


av personer i ledande ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna 


tas emot och hanteras på ett korrekt sätt. Frågan om gemensam en gemensam 


visselblåsningsfunktion har således varit aktuell under året. Inriktningen var 


att kommunerna skulle genomföra en gemensam upphandling och 


Kommunalförbundet var tänkt att vara värd för själva visselblåsarfunktionen. 


Upphandling har genomförts och det finns ett antal möjliga utförare. 


Under processen har antalet intressenter ökat. Framför allt har önskemål 


tillkommit från kommunernas bolag att få delta i upphandlingsförfarandet. 


Detta har medfört att det inte är möjligt att samordna upphandlingen. Den 


har helt enkelt blivit för omfattande. Den samordningsroll som Skaraborgs 


Kommunalförbund är därför inte längre aktuell. Dock kan kommunerna, 


inom Skaraborg, nyttja den upphandling som genomförts för att teckna egna 


avtal med leverantörerna.  


Falköpings kommun kommer således starta arbetet med att teckna avtal med 


en av de upphandlade leverantörerna och få en rapporteringskanal på plats. 


Anmälningarna kommer att gå till en extern leverantör som gör en första 


bedömning. Antingen stannar den kvar hos leverantör för utredning eller så 


skickas den vidare till Falköpings kommun för vidare hantering. Vilket 


alternativ som väljs beror på anmälningarna och dess innehåll. Vidare 


kommer en riktlinje för visselblåsning att tas fram och information om dess 


tillvägagångssätt och hantering kommer att stämmas av med lämpliga parter 


inom kommunen. 


Underlag 


Tjänsteutlåtande från HR-avdelningen, 2022-05-18 


  


      







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


4 (17) 


Sammanträdesdatum 


2022-06-01 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 49 Dnr 2022/00238 


Information om införande av personalsystemet Opus  


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Bakgrund 


Medarbetarna kommunen fyller en väldigt viktig funktion, och att då ha 


tillgång till rätt underlag för de samtal och beslut som rör dem är centralt för 


att kunna bedriva ett gott arbetsmiljöarbete. Genom att samla all hantering 


och stöd för ett proaktivt arbete, med organisationens och individers 


välmående, på ett och samma ställe skapas det en gynnsam struktur för 


hanteringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  HR-avdelningen har 


därför påbörjat införande av ett nytt system som ska underlätta detta arbete.  


Systemet Opus ingår i familjen Miljödata där kommunen tidigare har Adato 


(rehabstöd), Stella (arbetsskade- och tillbudssystem) samt Novi 


(personalanteckningar). Syftet med införandet av Opus är att kunna skapa ett 


årshjul för verksamheterna och hantera all dokumentation och uppföljning av 


arbetsmiljöärenden, riskbedömningar, uppgiftsfördelningar och annat 


löpande arbetsmiljöarbete med hjälp av systemet.  


Tidsplanen och dess insatser stäms löpande av i central samverkansgrupp 


CESAM, HR-strategiska samt kommunledningsgruppen, KLG. Avstämning 


och förankring sker således löpande allt eftersom processen fortskrider. 


Under hösten planeras det för utbildningar i systemet för chefer och 


skyddsombud. På utbildningen får deltagarna en visning av systemet, 


information om användningsområden samt möjlighet att ställa frågor. 


Utbildningen kommer även fokusera på riskbedömning - varför det är viktigt 


och hur den ska genomföras.  


Införandet av systemet kommer således skapa än bättre förutsättningar för 


uppföljning och kartläggning av arbetsmiljön.  


Underlag 


Tjänsteutlåtande från HR-avdelningen, 2022-05-10 
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§ 50 Dnr 2022/00257 


Information om flyktingmottagande från Ukraina 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Fram till den 30 juni ansvarar Migrationsverket för att ordna tillfälliga 


boenden för skyddsbehövande från Ukraina. Den 1 juli träder ny lagstiftning 


i kraft som innebär att Migrationsverket ska börja anvisa skyddsbehövande 


till kommunerna. Kommunerna tar samtidigt över ansvaret för att ordna 


boenden. Syftet med förändringen är att mottagandet ska fördelas jämnare 


över landet.  Migrationsverket har räknat ut ett fördelningstal för Sveriges 


kommuner vilket utgör utgångspunkt vid anvisning av skyddsbehövande. I 


Falköpings kommuns fall är fördelningstalet 171.  


Just nu pågår ett förberedelsearbete för att kunna ta emot anvisade flyktingar 


på ett bra sätt. Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om detta arbete 


och om hur nuläget ser ut.   


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-24 
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§ 51 Dnr 2022/00185 


Hälso- och sjukvårdsavtal med Västra 
Götalandsregionen med tillhörande överenskommelser 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderat hälso- och 


sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen med tillhörande 


överenskommelser.  


2  Avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter tidigare 


avtal beslutat av kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 34. 


Sammanfattning 


Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 


Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 


hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 


Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det Politiska samrådsorganet, 


(SRO), har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny 


avtalsperiod. Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att rekommendera 


samtliga medlemskommuner att anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med 


tillhörande överenskommelser. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-08 


Socialnämnden § 33/2022 


Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund § 6/2022 – Beslut om 


att rekommendera kommunerna att anta förslag till Hälso- och 


sjukvårdsavtal 


Missiv till förslag om Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 


överenskommelser 


Förslag Hälso- och sjukvårsavtal med tillhörande överenskommelser   
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§ 52 Dnr 2022/00186 


Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära 
vård 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta färdplan – 


länsgemensam strategi för god och nära vård. Färdplanen ska gälla från 


den 1 januari 2023. 


Sammanfattning 


Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 


övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 


hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller prioriterade områden att 


kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 


förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och 


nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 


kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 


strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. Skaraborgs 


kommunalförbund har rekommenderat samtliga medlemskommuner att anta 


färdplanen.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-08 


Socialnämnden § 32/2022 


Barn- och utbildningsnämnden § 56/2022 


Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund § 7/2022 – Beslut om 


att rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan - 


Länsgemensam strategi för god och nära vård 


Missiv till Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård 


Förlag till Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård       
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§ 53 Dnr 2022/00227 


Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1   Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag 


till ändringar av avgifter för Ekehagens Forntidsby. 


2  Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 juli 2022 och ersätter 


kommunfullmäktiges beslut från den 26 april 2021, § 50. 


Sammanfattning 


Kultur- och fritidsnämnden föreslår vissa förändringar av avgifter för 


Ekehagens forntidsby. Det gäller avgifter för skolverksamhet som höjs för 


att kostnaderna ökar och en mindre ökning av entréavgifterna för 


turistverksamheten höjs på grund av förändringar i utbud och upplägg. 


Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till ändring antas.  


Beslutsunderlag 


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-05-09 


Kultur- och fritidsnämnden beslut, 2022-04-19 


Förslag till ändring av taxa, 2022-04-19 
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§ 54 Dnr 2022/00235 


Ändring av taxa för särskild prövning inom 
skolväsendet för år 2022 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändring 


av taxa för särskild prövning inom skolväsendet.  


2  Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 


december 2022 och tas upp i ny kommunal författningssamling som 


ersätter tidigare taxa för särskild prövning, kommunfullmäktiges beslut 27 


september 2021 § 98. Efter den 31 december 2022 ska § 2 som gäller till 


och med den 31 december 2022 tas bort från den kommunala 


författningssamlingen. 


Sammanfattning 


Kompetens- och arbetslivsnämnden har föreslagit att taxa för särskilt 


prövning inom skolväsendet ändras på så sätt att elever som slutfört sin 


utbildning i gymnasieskolan eller fått ett examensbevis eller studiebevis 


under år 2020 eller 2021 får en lägre taxa. Detta stämmer överens med de 


möjligheter regeringen förordnat om i förordning om avgifter för prövning 


inom skolväsendet.  


Beslutsunderlag 


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-05-19 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut, 2022-05-18 


Förslag till ändring av taxa, 2022-05-18 
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§ 55 Dnr 2022/00205 


Prövning av verksamhetens förenlighet med det 
kommunala ändamålet och den kommunala 
befogenheten för verksamhetsåret 2021 för Falköpings 
Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, 
Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens 
Bredband AB 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings Hyresbostäder, 


Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB, Hotellfastigheter i Falköping AB 


och Falbygdens Bredband AB bedöms ha bedrivit sina verksamheter 


under verksamhetsåret 2021, på ett sätt som är förenligt med det 


kommunala ändamålet för verksamheterna och utförts inom ramen för de 


kommunala befogenheter som gäller för verksamheterna. 


Sammanfattning 


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


pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är 


förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 


för den kommunala befogenheten. Kommunledningsförvaltningen har 


utifrån aktuella bolagsordningar, årsredovisningar och 


bolagsstyrningsrapporter för verksamhetsåret 2021 gjort en prövning av 


bolagens verksamheter. Kommunledningsförvaltningen har i sin prövning 


kommit fram till att Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget 


Mösseberg, Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB 


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


förenligt med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 


kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-03 


Årsredovisningar för år 2021 från Hotellfastigheter i Falköping AB,     


Fastighets AB Mösseberg, Falköpings Hyresbostäder AB och Falbygdens 


Bredband AB.  


Bolagsstyrningsrapporter från Hotellfastigheter i Falköping AB, Fastighets 


AB Mösseberg, Falköpings Hyresbostäder AB och Falbygdens Bredband 


AB 


  


Paragrafen skickas till   Kommunstyrelsen            







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


11 (17) 


Sammanträdesdatum 


2022-06-01 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 56 Dnr 2022/00240 


Utförd internkontroll för kommunstyrelsens 
verksamhet 2021 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten för utförd intern 


kontroll år 2021.        


Sammanfattning 


Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska nämnderna var och en inom sitt 


område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 


som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 


författning som gäller för verksamheten. Internkontroll för 


kommunstyrelsens verksamhet för år 2021 är genomförd och visar överlag 


ett tillfredsställande resultat.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-11 


Rapport över utförd intern kontroll kommunstyrelsen 


Redovisning av kontroll av avtalstrohet för kommunstyrelsen 
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§ 57 Dnr 2022/00138 


Utvärdering av internkontroll för Falköpings kommun 
för år 2021 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingen av Falköpings 


kommuns samlade internkontroll för 2021. 


Sammanfattning 


Enligt kommunallagen ska nämnderna och bolagen inom respektive område 


se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 


kommunfullmäktige har bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan 


författning som gäller för verksamheten. Enligt kommunstyrelsens 


reglemente ska kommunstyrelsen följa upp hur den interna kontrollen sköts i 


nämnderna och bolagen. Rapporterna från nämnderna visar att resultatet för 


uppföljningen av den interna kontrollen över lag är tillfredsställande men 


med vissa förbättringsområden. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-11 


Utvärdering av internkontrollen i Falköping 2021 


Redovisning av avtalstrohet för Falköpings kommun 2021 


Redovisning av avtalstrohet för kommunstyrelsen 2021 


Rapport utförd internkontroll för Falköpings Hyresbostäder AB 


Rapport utförd internkontroll för Fastighets AB Mösseberg 


Rapport internkontroll 2021 för kommunstyrelsen 


Rapport internkontroll 2021 för socialnämnden 


Rapport internkontroll 2021 för barn- och utbildningsnämnden 


Rapport internkontroll 2021 för kompetens- och arbetslivsnämnden 


Rapport internkontroll 2021 för tekniska nämnden 


Rapport internkontroll 2021 för samhällsskydd mellersta Skaraborg 


Rapport internkontroll 2021 för kultur- och fritidsnämnden 


Rapport internkontroll 2021 för byggnadsnämnden       
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§ 58 Dnr 2022/00245 


Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 
2022 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings 


kommuns delårsrapport per den 30 april 2022. 


Sammanfattning 


Falköpings kommuns delårsrapport per april 2022 visar ett positivt resultat 


på 71,0 mnkr, exklusive förändring semesterlöneskuld. Helårsprognosen 


totalt för kommunen visar ett resultat på 72,0 mnkr. De finansiella målen för 


2022 ser enligt prognosen ut att kunna uppfyllas.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23 


Delårsrapport per den 30 april 2022 för Falköpings kommun 


Samtliga nämnders verksamhetsrapporter per den 30 april 2022       
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§ 59 Dnr 2022/00237 


Justering av budgetram för löneöversyn för år 2022 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om 


budgetramjusteringar för år 2022 om totalt 9 232 000 kronor fördelat på 


nämnder och centrala poster, enligt bifogat underlag avseende 


löneöversyn för år 2022. 


Sammanfattning 


Under våren fördelades merparten av de nya lönerna ut för 2022 för 


kommunens personal fortfarande saknas dock avtal med ett fackförbund. För 


att göra den ekonomiska uppföljningen enklare för förvaltningarna och 


cheferna behöver en justering göras om 9 232 000 kronor för att täcka 


nämndernas ökade personalkostnader för år 2022.  


Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsplan för år 2022-2024 


om att delegerar till kommunstyrelsen att följa upp och vid behov utfördelas 


avsatta medel på centrala poster till nämnderna för årets löneöversyn. 


Budgetramjusteringen avseende driftsbudgeten för år 2022 görs enligt 


bifogat underlag ”Sammanställning budgetramjustering löneöversyn 2022” 


(Excel fil)  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-19 


Sammanställning budgetramjustering löneöversyn 2022 (Excel fil) 
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§ 60 Dnr 2022/00231 


Intresseanmälan om markanvisning för kvarteren 
Kulingen och Stormen, Fåraberget 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda markanvisning till aktören bakom 


inlämnad intresseanmälan nummer ett, i intresseanmälan om 


markanvisning för kvarteren Kulingen och Stormen inom stadsdelen 


Fåraberget. 


Sammanfattning 


Kommunledningsförvaltningen skickade den 2 mars 2022 ut en 


intresseanmälan för byggnation av bostäder samt centrumverksamhet inom 


stadsdelen Fåraberget i Falköpings tätort. Sista dag att lämna in förslag till 


tävlingen var den 22 april 2022. Totalt inkom ett förslag.  


En bedömningsgrupp bestående av tjänstepersoner från 


kommunledningsförvaltningen har utvärderat det inkomna förslaget utifrån 


de bedömningskriterier som fanns med i underlaget för 


markanvisningstävlingen. Utvärderingsgruppen fann att det inkomna 


förslaget (förslag ett) uppfyller de uppställda kriterierna på ett fullgott sätt. 


Det inkomna förslaget har efter bedömning och avvägning ansetts som ett 


relevant förslag sett till både gestaltning, organisation och ekonomi. Aktören 


bakom förslaget anses därför vara det företag som kommunen bör teckna 


markanvisningsavtal med. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-06 


Inbjudan till intresseanmälan, 2022-03-02 
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§ 61 Dnr 2022/00089 


Överlämnande av förslag från beredningen för översyn 
av den politiska organisationen inför mandatperioden 
2023-2026 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den politiska 


organisationen under mandatperioden 2023?2026 enligt upprättat förslag, 


vilket innebär att tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 


2023 då dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Detta innebär 


att all verksamhet och all personal, samt övriga rättigheter och 


förpliktelser för tekniska nämnden, övergår till kommunstyrelsen i och 


med tekniska nämndens upphörande från och med den 1 januari 2023. 


2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det under 


kommunstyrelsen inrättas ett utskott för stöd och service för att hantera 


bland annat operativa driftsfrågor och servicefrågor inom det tekniska 


området. Kommunstyrelsen får i uppdrag att anta en instruktion för 


utskottet. 


3  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 


uppdrag att revidera instruktionen för utskottet för social hållbarhet i 


enlighet med att utskottet ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. 


4  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa bestämmelser 


för ekonomisk ersättning för förtroendevalda enligt framtaget förslag. 


Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2023 och ersätter 


kommunfullmäktiges beslut den 25 juni 2018, § 102. 


5 Kommunstyrelsen upphäver från och med den 1 januari 2023 beslut om 


arvode för kommunala lekmannarevisorer, 4 april 2001, § 57. 


6  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta regler för 


partistöd enligt framtaget förslag. Reglerna ska gälla från och med den 1 


januari 2023 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 


2015, § 122. 


7  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i 


uppdrag att ta fram en plan för och genomföra 


kompetensutvecklingsinsatser för förtroendevalda under mandatperioden 


2023-2026 enligt framtaget förslag. 


8  Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt punkt 1 


ovan ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda en 


gemensam förvaltningsorganisation.  
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Deltar ej i beslut 


Ingvor Bergman (S) deltar ej i beslutet. 


Sammanfattning 


Beredningen för översyn av den politiska organisationen haft som uppdrag 


att utreda och lämna förslag på politisk organisation inför mandatperioden 


2023–2026 samt att göra en översyn av bestämmelserna för ekonomisk 


ersättning. Beredningens arbete har lett fram till ett förslag på ny politisk 


organisation där tekniska nämnden avvecklas och dessa ansvarsområden 


organiseras under kommunstyrelsen i form av utskott. Utifrån beredningens 


förslag har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att fortsatt 


utreda och ta fram förslag på en politisk organisation med inriktningen att 


tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. 


Kommunledningsförvaltningen har genom en konsult genomfört en 


utredning som resulterat i ett förslag som presenterats i en slutrapport. 


Tekniska nämnden har genom ett yttrande beslutat att ställa sig bakom 


förslaget.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-25 


Tekniska nämnden § 29/2022 


Kommunstyrelsen § 57/2022 


Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska 


organisationen, 2022-01-27, samt bilaga 


Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska 


organisationen, 2021-09-30 


Kommunfullmäktige § 129/2021 


Kommunstyrelsen § 173/2021 


Förslag på bestämmelser för ekonomisk ersättning 


Förslag på regler för kommunalt partistöd 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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