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Kommunstyrelsen

Plats och tid

Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:00–16:28, ajournering kl. 14:33–14:56

Beslutande

Adam Johansson (M), Ordförande
Karola Svensson (C), 1:e vice
ordförande
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande
Fredy Neüman (S), jäv § 94
*Roger Lundberg (S), tjänstg. ers. § 94
kl. -16:22
Dan Hovskär (KD)

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

Ersättare

*Roger Lundberg (S), tjänstg. ers. § 94,
kl. -16:22

Heléne Svensson (S)
Eva Dahlgren (C)

Övriga närvarande

Pia Alhäll, kommundirektör
Sara Cronholm, kommunjurist
Sebastian Helin, kommunsekreterare
Stefan Danielsson, projektledare, § 87
Richard Lööv, projektledare, § 87
Krister Lundberg, projektledare, § 87
Adela Kapetanovic, VA-chef, § 87
Rikard Andersson, gatuingenjör, § 87
Tomas Berg, infrastrukturförvaltare, § 87
Cecilia Nordh, lokalstrateg, § 87
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation, § 88
Magnus Schedin, socialchef, § 88
Maria Axelsson, § 89
Catrine Berger, inköpssamordnare, § 96
Elin Stål Tingbratt, redovisningsansvarig, § 97
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef, §§ 97-99
Amelie Sandström, bitr. stadsbyggnadschef, § 100

Justerare

Ingvor Bergman (S)

Underskrifter

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer

Sekreterare

Sebastian Helin

Ordförande

Adam Johansson

Justerare

Ingvor Bergman

Paragrafer

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-15

Justeringsdatum

2022-06-20

Anslaget är uppsatt

2022-06-21–2022-07-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

Digitalt genom anslag
Sebastian Helin
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Kommunstyrelsen

§ 87

Dnr 2022/00289

Information och statusrapport om pågående
byggnadsprojekt år 2022, tertial 1
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Information
Projektledarna Stefan Danielsson, Richard Lööv och Krister Lundberg, VAchef Adela Kapetanovic, gatuingenjör Rikard Andersson och
infrastrukturförvaltare Tomas Berg på samhällsbyggnadsförvaltningen
informerar om följande pågående projekt.
•

Platåskolan

•

Stenstorps vårdcentral

•

Mössebergskolan

•

Korttidsboende Jättenegatan

•

Frökindsgården

•

Stadshuset

•

Odensbergs förskola och kök

•

Odenrinken

•

Ombyggnad VA Kättilstorp

•

Överlämningsbangård Marjarp

•

Dryport spår 5 Marjarp

•

Fåraberget 2B MX

•

Sikagårdsgatan norra gata och rondell

Underlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-09

Justerarnas signaturer

Digital justering
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Dnr 2022/00257

Information om flyktingmottagande från Ukraina
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Information
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

Justerarnas signaturer

Digital justering
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Dnr 2022/00206

Införande av en rapporteringskanal för visselblåsning
och antagande av riktlinjer för visselblåsning
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att inrätta intern rapporteringskanal för
visselblåsning.
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2 Kommunstyrelsen beslutar att utse kanslichef, kommunjurist och HR-chef
till att fullgöra uppdraget som visselblåsarfunktion.
3 Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för visselblåsning från och
med 1 juli 2022.
Sammanfattning
Till följd av EU-direktivet ”Direktiv om skydd för personer som rapporterar
om överträdelser av unionsrätten” (visselblåsardirektivet) införs en ny
visselblåsarlag i Sverige som träder i kraft den 17 december 2021. Lagens
bestämmelser om skydd gäller för personer som i ett arbetsrelaterat kontext
har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden, som det finns
ett allmänintresse av att de kommer fram, och rapporterar den. Den nya
visselblåsarlagen innebär i korthet att alla arbetsgivare, såväl privata som
offentliga, med 50 eller fler arbetstagare ska ha interna rapporteringskanaler
och förfaranden för rapportering och uppföljning av missförhållanden (s.k.
visselblåsarfunktioner) på plats senast den 17 juli 2022.
Kommunstyrelsen föreslås således besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att
inrätta en visselblåsarfunktion i enlighet med den nya visselblåsarlagen
senast den 17 juli 2022. Vidare föreslås att Kommunstyrelsen beslutar att
utse kanslichef, kommunjurist och HR-chef till att fullgöra uppdraget som
visselblåsarfunktion samt att anta riktlinjer för visselblåsning från och med 1
juli 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-10
Riktlinjer för visselblåsning

Paragrafen skickas till
Pia Alhäll, kommundirektör
Förvaltningscheferna

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00185

Hälso- och sjukvårdsavtal med Västra
Götalandsregionen med tillhörande överenskommelser
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Kommunstyrelsens 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 51/2022
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

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00186

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära
vård
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Kommunstyrelsens 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 52/2022
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

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00227

Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag
till ändringar av avgifter för Ekehagens Forntidsby.
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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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 53/2022
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-05-09
Kultur- och fritidsnämnden beslut, 2022-04-19
Förslag till ändring av taxa, 2022-04-19

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00235

Ändring av taxa för särskild prövning inom
skolväsendet för år 2022
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Kommunstyrelsens 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 54/2022
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-05-19
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut, 2022-05-18
Förslag till ändring av taxa, 2022-05-18

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00205
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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 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.
Jäv
Fredy Neüman (S) deltar ej i behandlingen av detta ärende på grund av jäv.
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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-03
Årsredovisningar för år 2021 från Hotellfastigheter i Falköping AB,
Fastighets AB Mösseberg, Falköpings Hyresbostäder AB

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Bolagsstyrningsrapporter från Hotellfastigheter i Falköping AB, Fastighets
AB Mösseberg, Falköpings Hyresbostäder AB och Falbygdens Bredband
AB
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Paragrafen skickas till
Falköpings Hyresbostäder AB
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
Hotellfastigheter i Falköping AB
Falbygdens Bredband AB

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00240

Utförd internkontroll för kommunstyrelsens
verksamhet 2021
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Kommunstyrelsens 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 56/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-11
Rapport över utförd intern kontroll kommunstyrelsen
Redovisning av kontroll av avtalstrohet för kommunstyrelsen

Paragrafen skickas till
Pia Alhäll, kommundirektör
Kommunrevisionen
Magnus Fleischer, ekonomichef
Susanne Beijbom, ekonom
Per Larsson, internkontrollgruppen

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00138

Utvärdering av internkontroll för Falköpings kommun
för år 2021
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Kommunstyrelsens 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 57/2022
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

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Paragrafen skickas till
Pia Alhäll, kommundirektör
Kommunrevisionen
Magnus Fleischer, ekonomichef
Susanne Beijbom, ekonom
Per Larsson, internkontrollgruppen

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00245

Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april
2022

 IB, AJ — Powered by TellusTalk: ID 1443630865

Kommunstyrelsens 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 58/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23
Delårsrapport per den 30 april 2022 för Falköpings kommun
Samtliga nämnders verksamhetsrapporter per den 30 april 2022

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00237

Justering av budgetram för löneöversyn för år 2022
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 59/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-19
Sammanställning budgetramjustering löneöversyn 2022 (Excel fil)

Paragrafen skickas till
Alla nämnder
Magnus Fleischer, ekonomichef
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00291

Månadsrapport från förvaltningarna per den 30 maj
2022

 IB, AJ — Powered by TellusTalk: ID 1443630865

Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Falköpings kommuns
månadsrapport per den 30 maj 2022.
Sammanfattning
I månadsrapporten per maj år 2022 landar prognostiserat resultat på 75,7
miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse om 26,0 miljoner kronor mot
kommunens budgeterade resultat på 49,7 miljoner kronor. Avvikelsen kan
främst kopplas samman med ökade skatteintäkter och generella statsbidrag
samtidigt som nämnderna visar på prognostiserat underskott för år 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2022-06-14
Bilaga Månadsrapport per maj 2022

Paragrafen skickas till
Magnus Fleischer, Ekonomichef
Christoffer Eriksson, bitr ekonomichef
Ekonomiavdelningen
Pia Alhäll, kommundirektör

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00231

Intresseanmälan om markanvisning för kvarteren
Kulingen och Stormen, Fåraberget
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Kommunstyrelsens 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-06
Inbjudan till intresseanmälan, 2022-03-02

Paragrafen skickas till
Amelie Sandström, Biträdande stadsbyggnadschef
Alexander Järkeborn, Mark- och exploateringsansvarig

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00089
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Överlämnande av förslag från beredningen för översyn
av den politiska organisationen inför mandatperioden
2023-2026
Kommunstyrelsens 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.

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

19 (26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-15

 IB, AJ — Powered by TellusTalk: ID 1443630865

Reservation
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Fredy Neüman
(S), Ingvor Bergman (S), Johanna Svensson (S) och Niclas Hillestrand (S)
reserverar sig till förmån för Ingvor Bergmans (S) yrkanden.
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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61/2022
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
Yrkanden
Ingvor Bergman (S) yrkar gällande punkt 1 att tekniska nämnden behålls i
nuvarande organisation.
Ingvor Bergman (S) yrkar avslag på beslutspunkterna 2 och 8.

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
på beslutspunkterna 3, 4, 5, 6 och 7 och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Ordförande ställer sedan proposition punkt för punkt på arbetsutskottets
förslag till beslutspunkt 1, 2 och 8 respektive Ingvor Bergmans (S) yrkanden
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 102

Dnr 2022/00001

Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2022
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Anmälningsärenden
I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och
händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.
Nr

Ärende

1

Mötesanteckningar rådet för funktionshinderfrågor 2022-0523

2

Protokoll från miljönämnden östra Skaraborgs sammanträde
den 1 juni 2022

3

Styrelseprotokoll för Anders och Estrid Nilssons
donationsfond för socialt arbete 2022-06-02

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00002

Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2022
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger
någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar.
Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet,
ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kommunstyrelsens
delegationsbestämmelser.
Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har
samma rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan kommunstyrelsen när
som helst återkalla delegationen.
Anmälan av delegationsbeslut
Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens delegationsbestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande
sammanträde. Anmälda delegationsbeslut presenteras för kommunstyrelsen i
form av nedanstående förteckning.
Anmälda delegationsbeslut
Dokumentid Beslut
89963
Avtal med Placebrander AB om process för
platsvarumärke för Falköpings kommun

Handläggare
Pia Alhäll

89972

Adressättning för fastigheten Tåstorp 7:7

Mikael Carp

89981

Adressättning för fastigheten Norra Frode 17

Mikael Carp

90038

Adressättning för fastigheten Hornborga 16:1

Mikael Carp

90053

Attesträtt vid kommunledningsförvaltningen
gällande från 1 juni år 2022

Susanne
Beijbom

90061

Avtal med Intersport Falköping om sport- och
fritidsartiklar

Pia Alhäll

90097

Överenskommelse om fastighetsreglering
gällande del av fastigheten Friggeråker 27:7

Alexander
Järkeborn

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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2022-06-15

Dokumentid Beslut
90121
Adressättning för fastigheten Valaberg 4:4

Handläggare
Mikael Carp

90131

Adressättning för fastigheten Borgunda 2:2

Mikael Carp

90136

Delegationsbeslut gällande förvärv av del av
fastigheten Friggeråker 27:7

Alexander
Järkeborn

90238

Adressättning för fastigheten Stora Bjurum
2:12

Mikael Carp

90259

Adressättning för fastigheten Brage 1

Mikael Carp

90276

Anställningar på
kommunledningsförvaltningen maj 2022

Pia Alhäll

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00011

Rapportering från arbetet i kommunalförbunden år
2022
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Adam Johansson (M) och Ingvor Bergman (S) redogör för senaste
sammanträdet med Skaraborgs kommunalförbund, som under sitt
sammanträde bland annat behandlade följande.


Mini-Maria
Förutsättningar för Mini-Maria mottagningar i Skaraborg har utretts
av Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Mini-Maria arbetar med
ungdomar och unga vuxna som har problem kopplade till alkohol,
droger och spelmissbruk. Mini-Maria kan få en mottagning i
Falköping.



Medlemsavgiften till Skaraborgs kommunalförbund 2023
Fastställs till 46,67 kr per invånare och år efter indexuppräkning om
2,7%.



Skaraborgsdagen 2023
En mötesplats för beslutsfattare i Skaraborg för att diskutera
utvecklingsfrågor för Skaraborg.



Förstärkt politisk samverkansstruktur Skaraborgs kommunalförbund
Innebär att ordförandenätverk skapas inom följande ansvarsområden
a) Utbildningsnämnd eller motsvarande
b) Socialnämnd/omsorgsnämnd eller motsvarande
c) Kultur- och fritidsnämnd eller motsvarande

Karola Svensson (C) redogör för kommunalförbundet Avfall & Återvinnings
senaste sammanträde.
Bland annat behandlades frågan om upphandling av matavfall och förbundet
samverkansutredning.

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00299

Initiativärende från Sverigedemokraterna om
kommunalt veto gällande planerade vindkraftverk i
Göteve
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Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet.
Reservation
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna; Jonas Larsson
(SD) och Marita Ljus (SD) reserverar sig till förmån för Jonas Larssons (SD)
yrkande.
Bakgrund
Jonas Larsson (SD) har väckt ett initiativärende om att Falköpings kommun
ska använda sitt kommunala veto gällande planerade vindkraftverk i Göteve.
Av yrkandet framgår följande.
” Kommunaltveto gällande planerade vindkraftverk i Göteve.
Falköpings kommun har, i motstånd till folkviljan i området, beviljat
tillstånd till etablering av vindkraft i Rosenskog, Göteve. Höjd har inte tagits
för de kulturhistoriskt viktiga aspekterna och områdets attraktivitet, vilket får
effekt för invånarna i och runt Göteve. Denna planering är således i direkt i
konflikt med kommunens övergripande mål om ett socialt hållbart och
attraktivare Falköping.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att det väcks ett ärende där Falköpings kommun lägger sitt veto mot de
planerade etableringarna av vindkraftverk i Rosenskog, Göteve av Eolus och
ST1.”
Yrkanden
Adam Johansson (M) yrkar avslag till initiativärendet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Jonas Larsson (SD) yrkande respektive
Adam Johanssons (M) yrkande att avslå initiativärendet.
Paragrafen skickas till
Jonas Larsson (SD)

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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