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§ 62 Dnr 2022/00281 

Redovisning av chefsenkät gällande arbetsmiljö 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.  

Information 

Under våren har HR-avdelningen genomfört en chefsenkät gällande chefers 

arbetsmiljö för att få en bild över hur cheferna i kommunen tänker kring sitt 

uppdrag och möjligheten att kunna hantera och utföra sitt arbete. HR-

avdelningen har använt sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) 

checklista för att få bra uppslag kring utformningen av frågor till enkäten. 

Checklistan är framtagen är arbetsmiljöexperter vid SKR och frågorna utgår 

till stor del av från föreskrifterna gällande organisatorisk och social 

arbetsmiljö (OSA). Enkätens innehåll har samverkats med CESAM och HR-

strategiska för att få ytterligare tankar gällande dess utformning.  

Att kartlägga arbetsmiljön hos kommunens chefer är en nyckelfråga för 

verksamheten i stort. Genom att bryta ner och resonera kring uppdraget i 

mindre delar gör att möjligheten att kunna fånga upp oklarheter, svårigheter 

eller andra begränsningar blir betydligt högre. Här skapar således en arena 

för att granska chefers förutsättning att utföra sitt arbete. Genom denna arena 

ges möjlighet att se mönster och göra handlingsplaner för vidare insatser till 

de svar som inkommit för skapandet av mer hållbara och friskare 

arbetsplatser. 

Enkäten hade hög svarsfrekvens och engagemanget kring enkäten har varit 

hög bland våra chefer. Enkäten visar bland annat på att cheferna i hög 

utsträckning upplever att de har tillit till sina medarbetare och att de har 

förutsättningar att utöva ett tillitsbaserat ledarskap. Det som framkommer 

som ett utvecklingsområde gäller resurser och möjligheter att hantera 

perioder av hög arbetsbelastning.  
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§ 63 Dnr 2022/00277 

HR-avdelningens översyn av Arbetsbytarbanken 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Information 

Det kommer signaler från såväl chefer som medarbetare att 

Arbetsbytarbankens funktion inte uppfyller förväntningarna. Som 

administratörer upplevs det även vara tidskrävande i förhållande till utfallet. 

Viss teknisk utveckling kan avhjälpa delar av dessa problem men 

funktionaliteten är ändå starkt begränsad. Arbetsbytarbanken i sitt nuvarande 

format administreras idag på HR-avdelningen och är en möjlighet för alla 

tillsvidareanställda i organisationen att önska byte av arbetsplats och/eller 

yrke. Antalet byten över förvaltningsgränserna och/eller yrkesområden är 

mycket begränsat på grund av att det är sällan den sökandes kompetens 

stämmer överens med önskad kravprofil. Inom förvaltningarna, framförallt 

socialförvaltningen, sker dock en del byten.  

Vid införandet av den kommunövergripande Arbetsbytarbanken (2010) 

gjordes, efter en provperiod, en utredning där slutsatserna var att det var få 

byten som kunde genomföras över förvaltningsgränserna på grund av att 

kompetens och krav var svåra att matcha. Idag drygt 10 år senare är 

situationen densamma och tenderar att bli värre då utbildningskraven på 

arbetsmarknaden fortsätter öka. 

Utifrån detta har en översyn gällande arbetsbytarbanken gjorts av HR-

avdelningen. Vid översynen identifierades följande möjligheter med 

Arbetsbytarbanken.  

 En enkel väg för medarbetare att visa intresse för andra arbeten både 

inom det egna yrket men även för andra t.ex. har undersköterskor fått 

arbete som elevassistent till barn med diabetes. 

 Medarbetare som kompetensutvecklat sig under sin anställning och 

fått ny kompetens kan visa intresse för nytt arbete men ändå vara 

kvar i kommunen. 

Dock visar översynen att nackdelarna med Arbetsbytarbanken överskuggar 

de positiva delarna.  

HR-avdelningen ser tecken på att detta har blivit en ”dold” rekryteringsväg 

för både chefer och medarbetare. Arbetsbytarbanken ger också signal av att 

vara en samlingsplats för medarbetare med problem som är registrerade 

vilket skapar ett dåligt rykte.  
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Det finns tendenser som visar på brister i kunskap gällande reglerna för 

Arbetsbytarbanken bland chefer och medarbetare, vilket leder till en felaktig 

bild av Arbetsbytarbankens funktion. Det har framkommit att flertalet tror att 

det finns en turordning och att detta bevakas och matchas av någon 

handläggare eller att registrering i Arbetsbytarbanken ger förtur till de lediga 

tjänster som annonseras. På grund av mycket missuppfattningar kring 

reglerna sker en extra kontroll av HR vid samtliga registreringar vilket blir 

en administrativ belastning.  

HR-avdelningen ser även att Arbetsbytarbanken många gånger skapar falska 

förhoppningar att medarbetaren skall få byta arbeta då denne står först i kön. 

Den ger också upphov till orealistiska önskemål då det inte finns en annons 

eller kravprofil att förhålla sig till vilket leder till orealistiska förväntningar 

samt att den ofta används för att söka sig från något, inte till något.  

Missnöje vid omorganisationer skapas då medarbetare som fått byta 

arbetsplats ofrivilligt eller blivit omplacerad kan ställa sig i 

Arbetsbytarbanken först efter ett år. Då skapas turordningslistor vid sidan av. 

Medarbetare upplever att de blir negativt särbehandlade av sin chef om de 

registrerat sig i Arbetsbytarbanken, uppfattas som att man inte vill jobba 

kvar och saknar engagemang etc. Urval av vem/vilka som får erbjudande om 

arbete ifrågasätts även av andra sökande. 

Syftet med Arbetsbytarbanken, ”att ge möjlighet att med bibehållen 

anställningstrygghet börja arbeta inom ett helt annat yrkesområde än vad 

medarbetaren arbetar med idag, eller att fortsätta arbeta med den typ av 

arbetsuppgifter man har i dag men på en annan arbetsplats”, har i väldigt 

liten grad kunnat uppfyllas under de tio år Arbetsbytarbanken funnits.  

HR-avdelningen kommer således inkomma med förslag till åtgärd längre 

fram.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-07 
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§ 64 Dnr 2022/00267 

Utökade kostnader för överlämningsbangård 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Bakgrund 

En ny överlämningsbangård på Marjarps industriområde ska byggas. Stöd 

till finansieringen har erhållits genom Klimatklivet, 38,5 miljoner kr samt 

Västra Götalandsregionen, 10 miljoner kronor. Falköpings kommuns 

investeringskostnad uppgår då till 28,5 miljoner kronor. Projektering för 

överlämningsbangården är nu färdig och projektets kostnader har blivit 

större än budgeterat. Avvikelserna gäller mer omfattande markarbeten, 

uppräkning av tidigare grovkalkyl samt kostnadsökningar. 

Ärendet kommer att lyftas till kommunstyrelsen den 17 augusti samt 

kommunfullmäktige den 29 augusti. Ärendet lyfts direkt till kommun-

styrelsen på grund av att upphandlingen av projektet då är klar, samt att det 

då finns reella siffror vad gäller den totala kostnaden. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-02 
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§ 65 Dnr 2022/00216 

Ändring av riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och hantering av resultatutjämningsreserv 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändring 

av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändringen 

gäller från och med den 15 september 2022 och ersätter nuvarande 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv. som antogs av kommunfullmäktige den 19 

december 2016, § 155.  

Sammanfattning 

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare 

och i ett längre tidsperspektiv. Enligt kommunallagen ska kommun-

fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning i varje 

enskild kommun. Kommunfullmäktige har i Falköping kommuns flerårsplan 

beslutat om finansiella mål för perioden 2022-2024. Den nu föreslagna 

revideringen av riktlinjen för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv överensstämmer med den av kommunfullmäktige 

beslutade flerårsplanen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-16 

Förslag på ändrade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering 

av resultatutjämningsreserv 

Nu gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 66 Dnr 2022/00120 

Dataskyddsombudets granskning av efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen vad gäller behandling av 
personuppgifter vid överföring till tredje land 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen godkänner inventeringen av behandling av 

personuppgifter vid överföring till tredje land och skickar den till 

dataskyddsombudet för granskning.  

Sammanfattning 

Genom dataskyddsförordningen har alla Europeiska unionens (EU:s) 

medlemsstater och länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(EES) ett skydd för personuppgifter. Personuppgifter kan därför överföras 

fritt inom detta område. Utanför EU/EES finns inga generella regler som ger 

motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller därför regler om 

under vilka förutsättningar det är tillåtet att överföra personuppgifter till 

länder utanför EU/EES.  

I juli 2020 slog EU-domstolen fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och 

USA inte gav ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till 

USA. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är 

tillåtet att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till 

mottagare i USA. 

Dataskyddsombudet genomför nu en granskning av nämndernas behandling 

av personuppgifter vid överföring till tredje land. Syftet med granskningen är 

att utvärdera om de personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningens 

regler vad gäller hanteringen av personuppgifter i samband med överföring 

till tredje land.  

En inventering av förekomsten av överföring av personuppgifter till tredje 

land inom kommunstyrelsens verksamhet har genomförts. Utfallet vid 

inventeringen visade att det finns system där det förekommer 

personuppgiftsbehandlingar där det med största sannolikhet sker 

överföringar av personuppgifter till tredje land. Vid inventeringen upptäcktes 

även ett personuppgiftsbiträdesavtal där det anges att underbiträden finns i 

USA. Avtalet tecknades i mars 2020, alltså innan EU-domstolen meddelade 

sin dom i det så kallade Schrems II-målet. 

Kommunledningsförvaltningen bör se över användandet av systemen och 

vidta skyddsåtgärder eller upphöra med överföringen samt kontakta det 

aktuella personuppgiftsbiträdet och förhandla om avtalet så att det lever upp 

till gällande regler i dataskyddsförordningen.  

 A
J,

 D
H

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

45
88

85
09

7




 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9 (20) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-22 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

inventeringen av behandling av personuppgifter vid överföring till tredje 

land och skickar den till dataskyddsombudet för granskning. 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01 

Rapport om inventering inom kommunstyrelsen, 2022-05-10 

Granskningsplan från dataskyddsombudet, 2022-02-24 
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Kommunstyrelsen            
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§ 67 Dnr 2022/00230 

Uppdrag om plan för centralt ägarskap av IT-utrustning 
samt samverkan gällande digital mognad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta 

fram en plan för en övergång till ett centralt ägarskap av datorer, 

mobiltelefoner, surfplattor, skrivare, AV-utrustning och trådlösa 

accesspunkter. 

2  Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att söka 

samverkan med andra kommuner i syfte att effektivisera samt öka 

förutsättningarna för ändamålsenlig digitalisering. 

Sammanfattning 

I samband med tidigare organisationsförändringar fick kommundirektören i 

uppdrag att fortsätta med effektivisering av stöd-, service- och 

stabsfunktioner som är kommunövergripande, där IT-avdelningen ingår. 

Efter genomlysning av IT-avdelningens verksamhet har kommunlednings-

förvaltningen landat i ett förslag om ett centralt ägarskap av IT-utrustning. 

Effekter som förväntas av ett centralt ägande är teknikplattformar som är 

både modernare, säkrare, resurseffektivare, klimatsmartare och som stöttar 

ändamålsenlig digitalisering. 

Vidare bör kommunen söka samverkan med närliggande kommuner i de fall 

där applikationer kräver omfattande IT-infrastruktur eftersom kommunerna 

är volymmässigt små. IT-avdelningen samverkar med Tidaholms kommun. 

Ett projekt som pågår idag är en gemensam upphandling, drift och 

förvaltning av ett nytt ekonomisystem. Det är nio kommuner som samverkar 

i detta projekt och enligt planen ska alla nio använda samma system och 

stöttas av en central förvaltningsorganisation. Falköping är en av dessa nio 

kommuner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23 
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Kommunstyrelsen            

 A
J,

 D
H

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

45
88

85
09

7




 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (20) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-22 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 68 Dnr 2022/00248 

Prövning av verksamhetens förenlighet med det 
kommunala ändamålet och den kommunala 
befogenheten för verksamhetsåret 2021 för Ekehagens 
Forntidsby AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att Ekhagens Forntidsby AB bedöms ha 

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

förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 

med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.        

Sammanfattning 

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

pröva om kommunens aktiebolag har bedrivit sin verksamhet på sätt som är 

förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för den kommunala befogenheten. Kommunledningsförvaltningen har i sin 

prövning på Ekehagens Forntidsby AB kommit fram till att mellan 1 januari 

till den 31 juli 2021 har bolaget bedrivit sin verksamhet under 

verksamhetsåret 2021 på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet och utförts inom ram för de kommunala befogenheter som gäller 

från verksamheten.  

Den 16 juni 2021 hölls ordinarie bolagsstämma och det beslutades att 

bolaget skulle träda i likvidation den 1 augusti samma år. En årsredovisning 

finns för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-07-31.  Från augusti till 

december har likvidatorn ansvar och han har upprättat ett bokslut som är 

reviderat och klart. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-17 

Årsredovisning för Ekehagens Forntidsby AB 20210101-20210731 
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§ 69 Dnr 2022/00259 

Avtal om sponsring med Hagens Ridsportförening 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1  Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner sponsoravtalet med Hagens 

Ridsportförening med ett engångsbelopp om 30 000 kronor. 

Sammanfattning 

Hagens Ridsportförening har inkommit med ett önskemål om samverkan 

kring sponsoravtal för säsongen 2022. Näringsavdelningen har enligt 

kommunens policy för sponsring upprättat ett förslag till ett samverkansavtal 

om ett engångsbelopp om 30 000 kr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-25 

Avtal med Hagens Ridsportförening om sponsring under tiden 1 juni till 31 

december år 2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Hagens Ridsportförening 

Magnus Sundén, näringslivschef 
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§ 70 Dnr 2022/00265 

Kommunstyrelsens budgetunderlag för åren 2023-2025 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelsens 

budgetunderlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2023-

2025. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens budgetunderlag är framtaget utifrån dokumentet 

Falköpings kommun budgetförutsättning 2023-2025. 

Kommunledningsförvaltningen beskriver i dokumentet en samlad bild över 

de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar nämnden har inför 

budgetarbetet till flerårsplanen för år 2023-2025. 

Kommunstyrelsens preliminära driftsram enligt budgetförutsättning inför 

flerårsplanen för åren 2023-2025 är 107 200 tkr för år 2023. Investeringar 

för kommunstyrelsen är 5 100 tkr. Mark- och exploatering är planen 35 500 

tkr för år 2023. Mark- och exploaterings investeringsbudget kommer att vara 

enskilt, underlaget kommer att tas fram senare i processen. 

Under våren 2022 har kommunledningsförvaltningen diskuterat och 

uppdaterat områden utifrån de politiskt satta målen samt utifrån resurser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-16 

Kommunstyrelsens budgetunderlag för åren 2023-2025 

Inkomna ansökningar gällande kommunstrategiska bidrag för år 2023 
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§ 71 Dnr 2022/00262 

Avsiktsförklaring mellan Falköpings kommun och 
Svenska Kyrkan Falköping för utförande av 
gemensamma och/eller anslutande delar inom projektet 
utveckling av stadskärnan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen mellan 

Falköpings kommun och Svenska kyrkan Falköping inom projektet för 

utvecklingen av stadskärnan. 

Jäv 

Ingvor Bergman (S) och Jonas Larsson (SD) deltar ej i behandlingen av 

ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning 

En av de bärande idéerna i utformningen av stadskärnan och i projektet 

”Utvecklingen av stadskärnan” som pågår i kommunen är att skapa en 

sammanhållen gestaltning mellan de offentliga platserna som kommunen 

ansvarar för och de offentliga platserna som Svenska kyrkan ansvarar för. 

För att detta ska kunna ske krävs att båda parter utför sina respektive delar i 

symbios gällande tidplan och gestaltning. Därför har en avsiktsförklaring 

tagits fram för att dels visa på parternas vilja till samarbete och dels för att 

förtydliga parternas ansvar och åtagande gentemot varandra.  

Den huvudsakliga principen för ansvarsfördelningen är att respektive part 

ansvarar för genomförandet inom sin egen fastighet. I de fall där kommunen 

ansvarar för genomförandet på mark som ägs av Svenska kyrkan ska detta 

förhållande regleras genom särskilda avtal. För de delar som omfattas av 

avsiktsförklaringen beräknas utförandet påbörjas år 2024. Projektering av 

området kan komma att ske under år 2023. Planering och genomförande ska 

ske i nära samverkan mellan parterna. 

Inför att utförande påbörjas ska särskilt beslut om budget tas. 

Genomförandet av avsiktsförklaringen är beroende av framtida 

investeringsbeslut i kommunfullmäktige såväl som i kyrkorådet. 

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring, 2022-06-09  

Sammanträdesprotokoll från Kyrkorådets arbetsutskott, 2022-06-08 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01 
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§ 72 Dnr 2022/00273 

Granskning av detaljplan för Locketorp i Skövde 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna synpunkter på Skövde 

kommuns förslag till detaljplan för Locketorp enligt 

kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-02. 

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att paragrafen justeras 

omedelbart. 

Sammanfattning 

I Skövde kommun pågår ett detaljplanearbete för området Locketorp. 

Detaljplanens syfte och huvuddrag innebär att området som idag består av 

Skövde flygplats samt Skövde motorstadion omvandlas till ett storskaligt 

verksamhetsområde. Inom planområdet föreslås järnvägsspår både inom 

kvartersmark och två separata järnvägsspår för omlastning av gods. 

I Falköpings kommun finns sedan början av 2000-talet Skaraborg Logistic 

Center. Inför att Skaraborg Logistic Center utvecklades i Falköping fanns 

utredningar och överenskommelser kring att det var just här som hela 

Skaraborgs logistikområde skulle finnas. Falköpings kommun ser delar av 

detta planförslag som oroväckande då det framgår att detaljplanen inte bara 

handlar om att möjliggöra för ett ordinärt verksamhets-/industriområde utan 

bidrar till att lägga grunden för ett helt nytt logistikområde.   

Idén med Skaraborg Logistic Center är att gynna hela Skaraborg och att 

stärka samarbetet mellan kommunerna i delregionen. Falköpings kommun 

ser inga hinder i att Skövde möjliggör för större verksamhetsområden, men 

vad gäller transportlösningarna för gods bör denna verksamhetsmark 

genomföras och marknadsföras i kombination med närheten till Skaraborg 

Logistic Center. Falköpings kommun föreslår därför att spårområdet avsett 

för godsbangård i detaljplanen utgår. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-06-02 

Plankarta, 2022-06-01 

Planbeskrivning, 2022-06-01 

Missiv, 2022-05-25 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att paragrafen ska justeras omedelbart. 
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Beslutsgång 

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

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med yrkandet. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Skövde kommun            
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§ 73 Dnr 2022/00198269 

Flytt av stenmur inom fastigheten Tåstorp 7:7 
(Sikagårdens industriområde) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att flytta stenmuren inom fastigheten Tåstorp 

7:7 (Sikagårdens industriområde) till en beräknad kostnad om 580 000 

kronor. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående åtgärd 

till gatuchefen. 

Sammanfattning 

Inom mark som är planlagd för industriändamål finns en skyddad biotop i 

form av en stenmur som behöver flyttas för att detaljplanen ska kunna 

genomföras. Falköpings kommun har beviljats dispens för att flytta 

stenmuren enligt detaljplanen. 

Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens investeringsmedel för 

exploatering år 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01 

Beslut från Länsstyrelsen i västra Götalands län om dispens för att ta bort en 

stenmur på fastigheten Tåstorp 7:7 i Falköping kommun 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 74 Dnr 2022/00199269 

Flytt av åkerholme, odlingsrösen, stenmur samt 
skyddade arter (inom Brogärdets industriområde) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att flytta åkerholme, odlingsrösen, stenmur 

samt skyddade arter inom Brogärdets industriområde till en beräknad 

kostnad om 250 000 kronor. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående 

åtgärder till gatuchefen. 

Sammanfattning 

Inom mark som är planlagd för industriändamål finns skyddade biotoper i 

form av åkerholme, odlingsrösen, stenmur och skyddade arter som behöver 

flyttas för att detaljplanerna ska kunna genomföras. Falköpings kommun har 

beviljats dispens för att flytta de skyddade biotoperna samt de fridlysta 

arterna till den närliggande naturmarken. 

Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens investeringsmedel för 

exploatering år 2022. 

Beslutsunderlag 

Beslut från Länsstyrelsen om dispens från fridlysningsreglerna om att flytta 

artskyddade växter i samband med genomförandet av detaljplan för 

industriändamål 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-30 

Beslut från Länsstyrelsen om dispens från biotopskyddsbestämmelserna för 

att ta bort en åkerholme med mera 
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§ 75 Dnr 2022/00288 

Antagande av handlingsprogram enligt lagen om skydd 
mot olyckor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta handlingsprogram 

enligt lagen om skydd mot olyckor, att gälla från och med den 15 

september 2022. 

Sammanfattning 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutade den 19 maj 

2022, § 13, att godkänna utformningen av handlingsprogrammet samt att 

skicka det vidare för beslut om antagande i respektive kommunfullmäktige i 

Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Bakgrunden till översynen av 

handlingsprogrammet är att det har skett förändringar i lag om skydd mot 

olyckor (LSO) samt tillhörande förordning och att det därmed ställts högre 

krav på kommunerna som påverkar handlingsprogrammets innehåll. Förslag 

på handlingsprogram har tidigare varit utsänt på remiss. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 

handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, men anser även att 

tidigare lämnade synpunkter bör beaktas vid kommande revidering av 

dokumentet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-06 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, §13/2022 

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor i Falköping, Götene, 

Skara och Tidaholms kommuner 

Remissammanställning 
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§ 76 Dnr 2022/00286 

Tillsättande av tjänsten som tillförordnad 
förvaltningschef till samhällsskydd mellersta 
Skaraborg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1  Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Roger Almgren till tillförordnad 

förvaltningschef, samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS), från och 

med den 15 augusti tills dess att ordinarie befattningshavare är i tjänst. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen Pontus Düring avslutar sin tjänst i Falköpings kommun 

den 14 augusti. En tillförordnad förvaltningschef behöver utses under den tid 

rekrytering pågår.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-16 

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 

Roger Almgren, räddningschef 

Maria Axelsson, HR-chef 

Kansliavdelningen 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg            
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:03–15:43, ajournering kl. 14:37–14:45 


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


Övriga närvarande 
 
 
 


Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Maria Axelsson, HR-chef §§ 62-63 
Ida Elf, utvecklingsledare, § 64 
Kajsa Björck, verksamhetsutvecklare, § 66, på distans 
Håkan Persson, IT-chef, § 67, på distans 
Susanne Beijbom, ekonom, § 70 
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation, § 70 
Amelie Sandström, biträdande stadsbyggnadschef, §§ 71-72 


Justerare Dan Hovskär (KD) 


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 62-76 


Ordförande Adam Johansson 
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§ 62 Dnr 2022/00281 


Redovisning av chefsenkät gällande arbetsmiljö 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 


handlingarna.  


Information 


Under våren har HR-avdelningen genomfört en chefsenkät gällande chefers 


arbetsmiljö för att få en bild över hur cheferna i kommunen tänker kring sitt 


uppdrag och möjligheten att kunna hantera och utföra sitt arbete. HR-


avdelningen har använt sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) 


checklista för att få bra uppslag kring utformningen av frågor till enkäten. 


Checklistan är framtagen är arbetsmiljöexperter vid SKR och frågorna utgår 


till stor del av från föreskrifterna gällande organisatorisk och social 


arbetsmiljö (OSA). Enkätens innehåll har samverkats med CESAM och HR-


strategiska för att få ytterligare tankar gällande dess utformning.  


Att kartlägga arbetsmiljön hos kommunens chefer är en nyckelfråga för 


verksamheten i stort. Genom att bryta ner och resonera kring uppdraget i 


mindre delar gör att möjligheten att kunna fånga upp oklarheter, svårigheter 


eller andra begränsningar blir betydligt högre. Här skapar således en arena 


för att granska chefers förutsättning att utföra sitt arbete. Genom denna arena 


ges möjlighet att se mönster och göra handlingsplaner för vidare insatser till 


de svar som inkommit för skapandet av mer hållbara och friskare 


arbetsplatser. 


Enkäten hade hög svarsfrekvens och engagemanget kring enkäten har varit 


hög bland våra chefer. Enkäten visar bland annat på att cheferna i hög 


utsträckning upplever att de har tillit till sina medarbetare och att de har 


förutsättningar att utöva ett tillitsbaserat ledarskap. Det som framkommer 


som ett utvecklingsområde gäller resurser och möjligheter att hantera 


perioder av hög arbetsbelastning.  
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§ 63 Dnr 2022/00277 


HR-avdelningens översyn av Arbetsbytarbanken 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Information 


Det kommer signaler från såväl chefer som medarbetare att 


Arbetsbytarbankens funktion inte uppfyller förväntningarna. Som 


administratörer upplevs det även vara tidskrävande i förhållande till utfallet. 


Viss teknisk utveckling kan avhjälpa delar av dessa problem men 


funktionaliteten är ändå starkt begränsad. Arbetsbytarbanken i sitt nuvarande 


format administreras idag på HR-avdelningen och är en möjlighet för alla 


tillsvidareanställda i organisationen att önska byte av arbetsplats och/eller 


yrke. Antalet byten över förvaltningsgränserna och/eller yrkesområden är 


mycket begränsat på grund av att det är sällan den sökandes kompetens 


stämmer överens med önskad kravprofil. Inom förvaltningarna, framförallt 


socialförvaltningen, sker dock en del byten.  


Vid införandet av den kommunövergripande Arbetsbytarbanken (2010) 


gjordes, efter en provperiod, en utredning där slutsatserna var att det var få 


byten som kunde genomföras över förvaltningsgränserna på grund av att 


kompetens och krav var svåra att matcha. Idag drygt 10 år senare är 


situationen densamma och tenderar att bli värre då utbildningskraven på 


arbetsmarknaden fortsätter öka. 


Utifrån detta har en översyn gällande arbetsbytarbanken gjorts av HR-


avdelningen. Vid översynen identifierades följande möjligheter med 


Arbetsbytarbanken.  


 En enkel väg för medarbetare att visa intresse för andra arbeten både 


inom det egna yrket men även för andra t.ex. har undersköterskor fått 


arbete som elevassistent till barn med diabetes. 


 Medarbetare som kompetensutvecklat sig under sin anställning och 


fått ny kompetens kan visa intresse för nytt arbete men ändå vara 


kvar i kommunen. 


Dock visar översynen att nackdelarna med Arbetsbytarbanken överskuggar 


de positiva delarna.  


HR-avdelningen ser tecken på att detta har blivit en ”dold” rekryteringsväg 


för både chefer och medarbetare. Arbetsbytarbanken ger också signal av att 


vara en samlingsplats för medarbetare med problem som är registrerade 


vilket skapar ett dåligt rykte.  
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Det finns tendenser som visar på brister i kunskap gällande reglerna för 


Arbetsbytarbanken bland chefer och medarbetare, vilket leder till en felaktig 


bild av Arbetsbytarbankens funktion. Det har framkommit att flertalet tror att 


det finns en turordning och att detta bevakas och matchas av någon 


handläggare eller att registrering i Arbetsbytarbanken ger förtur till de lediga 


tjänster som annonseras. På grund av mycket missuppfattningar kring 


reglerna sker en extra kontroll av HR vid samtliga registreringar vilket blir 


en administrativ belastning.  


HR-avdelningen ser även att Arbetsbytarbanken många gånger skapar falska 


förhoppningar att medarbetaren skall få byta arbeta då denne står först i kön. 


Den ger också upphov till orealistiska önskemål då det inte finns en annons 


eller kravprofil att förhålla sig till vilket leder till orealistiska förväntningar 


samt att den ofta används för att söka sig från något, inte till något.  


Missnöje vid omorganisationer skapas då medarbetare som fått byta 


arbetsplats ofrivilligt eller blivit omplacerad kan ställa sig i 


Arbetsbytarbanken först efter ett år. Då skapas turordningslistor vid sidan av. 


Medarbetare upplever att de blir negativt särbehandlade av sin chef om de 


registrerat sig i Arbetsbytarbanken, uppfattas som att man inte vill jobba 


kvar och saknar engagemang etc. Urval av vem/vilka som får erbjudande om 


arbete ifrågasätts även av andra sökande. 


Syftet med Arbetsbytarbanken, ”att ge möjlighet att med bibehållen 


anställningstrygghet börja arbeta inom ett helt annat yrkesområde än vad 


medarbetaren arbetar med idag, eller att fortsätta arbeta med den typ av 


arbetsuppgifter man har i dag men på en annan arbetsplats”, har i väldigt 


liten grad kunnat uppfyllas under de tio år Arbetsbytarbanken funnits.  


HR-avdelningen kommer således inkomma med förslag till åtgärd längre 


fram.  


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-07 
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§ 64 Dnr 2022/00267 


Utökade kostnader för överlämningsbangård 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Bakgrund 


En ny överlämningsbangård på Marjarps industriområde ska byggas. Stöd 


till finansieringen har erhållits genom Klimatklivet, 38,5 miljoner kr samt 


Västra Götalandsregionen, 10 miljoner kronor. Falköpings kommuns 


investeringskostnad uppgår då till 28,5 miljoner kronor. Projektering för 


överlämningsbangården är nu färdig och projektets kostnader har blivit 


större än budgeterat. Avvikelserna gäller mer omfattande markarbeten, 


uppräkning av tidigare grovkalkyl samt kostnadsökningar. 


Ärendet kommer att lyftas till kommunstyrelsen den 17 augusti samt 


kommunfullmäktige den 29 augusti. Ärendet lyfts direkt till kommun-


styrelsen på grund av att upphandlingen av projektet då är klar, samt att det 


då finns reella siffror vad gäller den totala kostnaden. 


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-02 


  


 


            







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


7 (20) 


Sammanträdesdatum 


2022-06-22 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 65 Dnr 2022/00216 


Ändring av riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och hantering av resultatutjämningsreserv 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändring 


av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 


resultatutjämningsreserv. 


2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändringen 


gäller från och med den 15 september 2022 och ersätter nuvarande 


riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 


resultatutjämningsreserv. som antogs av kommunfullmäktige den 19 


december 2016, § 155.  


Sammanfattning 


God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare 


och i ett längre tidsperspektiv. Enligt kommunallagen ska kommun-


fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning i varje 


enskild kommun. Kommunfullmäktige har i Falköping kommuns flerårsplan 


beslutat om finansiella mål för perioden 2022-2024. Den nu föreslagna 


revideringen av riktlinjen för god ekonomisk hushållning och hantering av 


resultatutjämningsreserv överensstämmer med den av kommunfullmäktige 


beslutade flerårsplanen. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-16 


Förslag på ändrade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering 


av resultatutjämningsreserv 


Nu gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 


resultatutjämningsreserv 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 66 Dnr 2022/00120 


Dataskyddsombudets granskning av efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen vad gäller behandling av 
personuppgifter vid överföring till tredje land 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1 Kommunstyrelsen godkänner inventeringen av behandling av 


personuppgifter vid överföring till tredje land och skickar den till 


dataskyddsombudet för granskning.  


Sammanfattning 


Genom dataskyddsförordningen har alla Europeiska unionens (EU:s) 


medlemsstater och länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 


(EES) ett skydd för personuppgifter. Personuppgifter kan därför överföras 


fritt inom detta område. Utanför EU/EES finns inga generella regler som ger 


motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller därför regler om 


under vilka förutsättningar det är tillåtet att överföra personuppgifter till 


länder utanför EU/EES.  


I juli 2020 slog EU-domstolen fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och 


USA inte gav ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till 


USA. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är 


tillåtet att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till 


mottagare i USA. 


Dataskyddsombudet genomför nu en granskning av nämndernas behandling 


av personuppgifter vid överföring till tredje land. Syftet med granskningen är 


att utvärdera om de personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningens 


regler vad gäller hanteringen av personuppgifter i samband med överföring 


till tredje land.  


En inventering av förekomsten av överföring av personuppgifter till tredje 


land inom kommunstyrelsens verksamhet har genomförts. Utfallet vid 


inventeringen visade att det finns system där det förekommer 


personuppgiftsbehandlingar där det med största sannolikhet sker 


överföringar av personuppgifter till tredje land. Vid inventeringen upptäcktes 


även ett personuppgiftsbiträdesavtal där det anges att underbiträden finns i 


USA. Avtalet tecknades i mars 2020, alltså innan EU-domstolen meddelade 


sin dom i det så kallade Schrems II-målet. 


Kommunledningsförvaltningen bör se över användandet av systemen och 


vidta skyddsåtgärder eller upphöra med överföringen samt kontakta det 


aktuella personuppgiftsbiträdet och förhandla om avtalet så att det lever upp 


till gällande regler i dataskyddsförordningen.  
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 


inventeringen av behandling av personuppgifter vid överföring till tredje 


land och skickar den till dataskyddsombudet för granskning. 


Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 


konsekvenser för kommunstyrelsen.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01 


Rapport om inventering inom kommunstyrelsen, 2022-05-10 


Granskningsplan från dataskyddsombudet, 2022-02-24 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 67 Dnr 2022/00230 


Uppdrag om plan för centralt ägarskap av IT-utrustning 
samt samverkan gällande digital mognad 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta 


fram en plan för en övergång till ett centralt ägarskap av datorer, 


mobiltelefoner, surfplattor, skrivare, AV-utrustning och trådlösa 


accesspunkter. 


2  Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att söka 


samverkan med andra kommuner i syfte att effektivisera samt öka 


förutsättningarna för ändamålsenlig digitalisering. 


Sammanfattning 


I samband med tidigare organisationsförändringar fick kommundirektören i 


uppdrag att fortsätta med effektivisering av stöd-, service- och 


stabsfunktioner som är kommunövergripande, där IT-avdelningen ingår. 


Efter genomlysning av IT-avdelningens verksamhet har kommunlednings-


förvaltningen landat i ett förslag om ett centralt ägarskap av IT-utrustning. 


Effekter som förväntas av ett centralt ägande är teknikplattformar som är 


både modernare, säkrare, resurseffektivare, klimatsmartare och som stöttar 


ändamålsenlig digitalisering. 


Vidare bör kommunen söka samverkan med närliggande kommuner i de fall 


där applikationer kräver omfattande IT-infrastruktur eftersom kommunerna 


är volymmässigt små. IT-avdelningen samverkar med Tidaholms kommun. 


Ett projekt som pågår idag är en gemensam upphandling, drift och 


förvaltning av ett nytt ekonomisystem. Det är nio kommuner som samverkar 


i detta projekt och enligt planen ska alla nio använda samma system och 


stöttas av en central förvaltningsorganisation. Falköping är en av dessa nio 


kommuner. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 68 Dnr 2022/00248 


Prövning av verksamhetens förenlighet med det 
kommunala ändamålet och den kommunala 
befogenheten för verksamhetsåret 2021 för Ekehagens 
Forntidsby AB 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att Ekhagens Forntidsby AB bedöms ha 


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


förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 


med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.        


Sammanfattning 


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


pröva om kommunens aktiebolag har bedrivit sin verksamhet på sätt som är 


förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 


för den kommunala befogenheten. Kommunledningsförvaltningen har i sin 


prövning på Ekehagens Forntidsby AB kommit fram till att mellan 1 januari 


till den 31 juli 2021 har bolaget bedrivit sin verksamhet under 


verksamhetsåret 2021 på ett sätt som är förenligt med det kommunala 


ändamålet och utförts inom ram för de kommunala befogenheter som gäller 


från verksamheten.  


Den 16 juni 2021 hölls ordinarie bolagsstämma och det beslutades att 


bolaget skulle träda i likvidation den 1 augusti samma år. En årsredovisning 


finns för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-07-31.  Från augusti till 


december har likvidatorn ansvar och han har upprättat ett bokslut som är 


reviderat och klart. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-17 


Årsredovisning för Ekehagens Forntidsby AB 20210101-20210731 
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§ 69 Dnr 2022/00259 


Avtal om sponsring med Hagens Ridsportförening 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1  Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner sponsoravtalet med Hagens 


Ridsportförening med ett engångsbelopp om 30 000 kronor. 


Sammanfattning 


Hagens Ridsportförening har inkommit med ett önskemål om samverkan 


kring sponsoravtal för säsongen 2022. Näringsavdelningen har enligt 


kommunens policy för sponsring upprättat ett förslag till ett samverkansavtal 


om ett engångsbelopp om 30 000 kr.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-25 


Avtal med Hagens Ridsportförening om sponsring under tiden 1 juni till 31 


december år 2022 


  


 


Paragrafen skickas till  
Hagens Ridsportförening 


Magnus Sundén, näringslivschef 


Ekonomiavdelningen            
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§ 70 Dnr 2022/00265 


Kommunstyrelsens budgetunderlag för åren 2023-2025 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelsens 


budgetunderlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2023-


2025. 


Sammanfattning 


Kommunstyrelsens budgetunderlag är framtaget utifrån dokumentet 


Falköpings kommun budgetförutsättning 2023-2025. 


Kommunledningsförvaltningen beskriver i dokumentet en samlad bild över 


de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar nämnden har inför 


budgetarbetet till flerårsplanen för år 2023-2025. 


Kommunstyrelsens preliminära driftsram enligt budgetförutsättning inför 


flerårsplanen för åren 2023-2025 är 107 200 tkr för år 2023. Investeringar 


för kommunstyrelsen är 5 100 tkr. Mark- och exploatering är planen 35 500 


tkr för år 2023. Mark- och exploaterings investeringsbudget kommer att vara 


enskilt, underlaget kommer att tas fram senare i processen. 


Under våren 2022 har kommunledningsförvaltningen diskuterat och 


uppdaterat områden utifrån de politiskt satta målen samt utifrån resurser. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-16 


Kommunstyrelsens budgetunderlag för åren 2023-2025 


Inkomna ansökningar gällande kommunstrategiska bidrag för år 2023 
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§ 71 Dnr 2022/00262 


Avsiktsförklaring mellan Falköpings kommun och 
Svenska Kyrkan Falköping för utförande av 
gemensamma och/eller anslutande delar inom projektet 
utveckling av stadskärnan 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen mellan 


Falköpings kommun och Svenska kyrkan Falköping inom projektet för 


utvecklingen av stadskärnan. 


Jäv 


Ingvor Bergman (S) och Jonas Larsson (SD) deltar ej i behandlingen av 


ärendet på grund av jäv. 


Sammanfattning 


En av de bärande idéerna i utformningen av stadskärnan och i projektet 


”Utvecklingen av stadskärnan” som pågår i kommunen är att skapa en 


sammanhållen gestaltning mellan de offentliga platserna som kommunen 


ansvarar för och de offentliga platserna som Svenska kyrkan ansvarar för. 


För att detta ska kunna ske krävs att båda parter utför sina respektive delar i 


symbios gällande tidplan och gestaltning. Därför har en avsiktsförklaring 


tagits fram för att dels visa på parternas vilja till samarbete och dels för att 


förtydliga parternas ansvar och åtagande gentemot varandra.  


Den huvudsakliga principen för ansvarsfördelningen är att respektive part 


ansvarar för genomförandet inom sin egen fastighet. I de fall där kommunen 


ansvarar för genomförandet på mark som ägs av Svenska kyrkan ska detta 


förhållande regleras genom särskilda avtal. För de delar som omfattas av 


avsiktsförklaringen beräknas utförandet påbörjas år 2024. Projektering av 


området kan komma att ske under år 2023. Planering och genomförande ska 


ske i nära samverkan mellan parterna. 


Inför att utförande påbörjas ska särskilt beslut om budget tas. 


Genomförandet av avsiktsförklaringen är beroende av framtida 


investeringsbeslut i kommunfullmäktige såväl som i kyrkorådet. 


Beslutsunderlag 


Avsiktsförklaring, 2022-06-09  


Sammanträdesprotokoll från Kyrkorådets arbetsutskott, 2022-06-08 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01 
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§ 72 Dnr 2022/00273 


Granskning av detaljplan för Locketorp i Skövde 
kommun 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna synpunkter på Skövde 


kommuns förslag till detaljplan för Locketorp enligt 


kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-02. 


2 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att paragrafen justeras 


omedelbart. 


Sammanfattning 


I Skövde kommun pågår ett detaljplanearbete för området Locketorp. 


Detaljplanens syfte och huvuddrag innebär att området som idag består av 


Skövde flygplats samt Skövde motorstadion omvandlas till ett storskaligt 


verksamhetsområde. Inom planområdet föreslås järnvägsspår både inom 


kvartersmark och två separata järnvägsspår för omlastning av gods. 


I Falköpings kommun finns sedan början av 2000-talet Skaraborg Logistic 


Center. Inför att Skaraborg Logistic Center utvecklades i Falköping fanns 


utredningar och överenskommelser kring att det var just här som hela 


Skaraborgs logistikområde skulle finnas. Falköpings kommun ser delar av 


detta planförslag som oroväckande då det framgår att detaljplanen inte bara 


handlar om att möjliggöra för ett ordinärt verksamhets-/industriområde utan 


bidrar till att lägga grunden för ett helt nytt logistikområde.   


Idén med Skaraborg Logistic Center är att gynna hela Skaraborg och att 


stärka samarbetet mellan kommunerna i delregionen. Falköpings kommun 


ser inga hinder i att Skövde möjliggör för större verksamhetsområden, men 


vad gäller transportlösningarna för gods bör denna verksamhetsmark 


genomföras och marknadsföras i kombination med närheten till Skaraborg 


Logistic Center. Falköpings kommun föreslår därför att spårområdet avsett 


för godsbangård i detaljplanen utgår. 


Beslutsunderlag 


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-06-02 


Plankarta, 2022-06-01 


Planbeskrivning, 2022-06-01 


Missiv, 2022-05-25 


Yrkanden 


Adam Johansson (M) yrkar att paragrafen ska justeras omedelbart. 
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Beslutsgång 


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


att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med yrkandet. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Skövde kommun            
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§ 73 Dnr 2022/00198269 


Flytt av stenmur inom fastigheten Tåstorp 7:7 
(Sikagårdens industriområde) 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att flytta stenmuren inom fastigheten Tåstorp 


7:7 (Sikagårdens industriområde) till en beräknad kostnad om 580 000 


kronor. 


2  Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående åtgärd 


till gatuchefen. 


Sammanfattning 


Inom mark som är planlagd för industriändamål finns en skyddad biotop i 


form av en stenmur som behöver flyttas för att detaljplanen ska kunna 


genomföras. Falköpings kommun har beviljats dispens för att flytta 


stenmuren enligt detaljplanen. 


Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens investeringsmedel för 


exploatering år 2022. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01 


Beslut från Länsstyrelsen i västra Götalands län om dispens för att ta bort en 


stenmur på fastigheten Tåstorp 7:7 i Falköping kommun 
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Kommunstyrelsen            
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§ 74 Dnr 2022/00199269 


Flytt av åkerholme, odlingsrösen, stenmur samt 
skyddade arter (inom Brogärdets industriområde) 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att flytta åkerholme, odlingsrösen, stenmur 


samt skyddade arter inom Brogärdets industriområde till en beräknad 


kostnad om 250 000 kronor. 


2  Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående 


åtgärder till gatuchefen. 


Sammanfattning 


Inom mark som är planlagd för industriändamål finns skyddade biotoper i 


form av åkerholme, odlingsrösen, stenmur och skyddade arter som behöver 


flyttas för att detaljplanerna ska kunna genomföras. Falköpings kommun har 


beviljats dispens för att flytta de skyddade biotoperna samt de fridlysta 


arterna till den närliggande naturmarken. 


Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens investeringsmedel för 


exploatering år 2022. 


Beslutsunderlag 


Beslut från Länsstyrelsen om dispens från fridlysningsreglerna om att flytta 


artskyddade växter i samband med genomförandet av detaljplan för 


industriändamål 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-30 


Beslut från Länsstyrelsen om dispens från biotopskyddsbestämmelserna för 


att ta bort en åkerholme med mera 
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Kommunstyrelsen            
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§ 75 Dnr 2022/00288 


Antagande av handlingsprogram enligt lagen om skydd 
mot olyckor 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 


1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta handlingsprogram 


enligt lagen om skydd mot olyckor, att gälla från och med den 15 


september 2022. 


Sammanfattning 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutade den 19 maj 


2022, § 13, att godkänna utformningen av handlingsprogrammet samt att 


skicka det vidare för beslut om antagande i respektive kommunfullmäktige i 


Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Bakgrunden till översynen av 


handlingsprogrammet är att det har skett förändringar i lag om skydd mot 


olyckor (LSO) samt tillhörande förordning och att det därmed ställts högre 


krav på kommunerna som påverkar handlingsprogrammets innehåll. Förslag 


på handlingsprogram har tidigare varit utsänt på remiss. 


Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 


handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, men anser även att 


tidigare lämnade synpunkter bör beaktas vid kommande revidering av 


dokumentet. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-06 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, §13/2022 


Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor i Falköping, Götene, 


Skara och Tidaholms kommuner 


Remissammanställning 
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Kommunstyrelsen            







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


20 (20) 


Sammanträdesdatum 


2022-06-22 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 76 Dnr 2022/00286 


Tillsättande av tjänsten som tillförordnad 
förvaltningschef till samhällsskydd mellersta 
Skaraborg 


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 


1  Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Roger Almgren till tillförordnad 


förvaltningschef, samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS), från och 


med den 15 augusti tills dess att ordinarie befattningshavare är i tjänst. 


Sammanfattning 


Förvaltningschefen Pontus Düring avslutar sin tjänst i Falköpings kommun 


den 14 augusti. En tillförordnad förvaltningschef behöver utses under den tid 


rekrytering pågår.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-16 


  


 


Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 


Roger Almgren, räddningschef 


Maria Axelsson, HR-chef 


Kansliavdelningen 


Samhällsskydd mellersta Skaraborg            
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