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Ledamöter 
Adam Johansson (M), ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S) 
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 
Susanne Berglund (S) 
Rune Lennartsson (C) 
Caroline Lundberg (M) 
Göran Gynnemo (KD) 
Arild Svensgam (SD) 
Roger Lundberg (S) 
Heléne Svensson (S) 
Sture Olsson (M) 
Eva Dahlgren (C) 
Gerhard Karlsson (SD) 
Corry Thuresson (S) 
Camilla Funke (MP) 
Debora Josefsson (KD) 
 

Tjänstepersoner 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Kajsa Björck, kommunsekreterare  
 
Protokollsjusterare, förslag 
Ingvor Bergman (S) 
 

Kommunstyrelsen 
kallas till sammanträde onsdagen den 18 augusti 2021 klockan 13:00 i Falköpingssalen, 
Stadshuset, och via Teams, för att behandla följande ärenden. Observera partiernas 
överenskommelse från den 25 januari 2021 om helt digitala nämndsammanträden. 

Ärende Anteckningar 

Informationsärende  

1.  Information om arbetet med att ta fram intressenter  
för avtal gällande försäljning av rågas från biogas-
anläggningen 
Dnr 2021/00198   
Tid: 13:10–13:50 (30+10 min) 
Föredragande:  
Pia Alhäll, kommundirektör 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Magnus Fleischer, ekonomichef 
Lars Sjösvärd, konsult, Unik Resurs 
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Beslutsärenden  

2.  Koncessionsupphandling av tjänst gällande aktör till drift 
av skidbacke, camping och stugby på Mösseberg 
Dnr 2021/00281   
Tid: 13:50–14:20 (20+10 min) 
Föredragande:  
Magnus Sundén, näringslivschef  
Pär Gunnarsson, upphandlingsjurist, Skövde kommun 
Susanne Beijbom, ekonom 

Handlingar skickas senare  

3.  Kommunstyrelsens budgetunderlag för åren 2022–2024 
Dnr 2021/00264   
Tid: 14:20–14:35 (15 min) 
Föredragande:  
Pia Alhäll, kommundirektör 
Susanne Beijbom, ekonom 
Per Larsson, kommunutvecklare 
 

 

4.  Budgetramjustering kopplat till tidigare beslut för år 2021 
Dnr 2021/00269   
Tid: 14:35–14:45 (10 min) 
Föredragande:  
Christoffer Eriksson, ekonom 
 
 
 

 

5.  Utvärdering av internkontroll för Falköpings kommun för 
år 2020 
Dnr 2021/00266   
Tid: 14:45–15:00 (15 min) 
Föredragande:  
Per Larsson, kommunutvecklare 
Magnus Fleischer, ekonomichef 
 

 

Fika klockan 15:00–15:20 (20 min)  

6.  Insatser för ökad cykling i Falköpings kommun 
Dnr 2021/00270   
Tid: 15:20–15:30 (10 min) 
Föredragande:  
Sara Lehman Svensson, miljöstrateg 
 
 
 

 

7.  Svar på remiss från Västra Götalandsregionen om att 
göra Västra Götalandsregionen till ett regionplaneorgan 
enligt plan- och bygglagen  
Dnr 2021/00146   
Tid: 15:30–15:40 (10 min) 
Föredragande:  
Erna Pezic, stadsbyggnadschef  
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8.  Ansökan om deltagande i Sveriges Kommuner och 
Regioners utvecklingsprojekt "Effektivare kommun" 
Dnr 2021/00275   
 
 
 
 
 

 

9.  Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola och 
kök, hyresavtal angående modulskola och 
tidigareläggning av investering i flerårsplanen 
Dnr 2021/00232   
Tid: 15:40–15:50 (10 min) 
Föredragande:  
Magnus Fleischer, ekonomichef 
Elin Stål Tingbratt, redovisningsansvarig 
Cecilia Nordh, lokalstrateg  

 

10.  Kommunstyrelsens delegationsbeslut 
Dnr 2021/00005   
 
 
 
 
 
 

Handlingar skickas senare 

11.  Kommunstyrelsens anmälningsärenden 
Dnr 2021/00001   
 
 
 
 
 
 

Handlingar skickas senare 

12.  Rapportering från arbetet i kommunalförbunden 
Dnr 2020/00494   
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Adam Johansson (M) 
Ordförande 
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 Kommunstyrelsen 

Återrapportering av uppdrag om att ta fram intressenter 
för avtal gällande försäljning av rågas från 
biogasanläggning samt återrapportering av 
inriktningsbeslut 

Förslag till beslut 
1 Kommunledningsförvaltningen överlämnar underlaget för fortsatt politisk 

beredning. 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2021, § 8, om inriktningsbeslut 
för biogasverksamheten innebärande att anläggningen skulle arrenderas ut. I 
samma beslut gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att 
påbörja en upphandling kring en extern drift av biogasanläggningen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 maj 2021, § 54, att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram intressenter för avtal 
gällande försäljning av rågas från biogasanläggning. 
Utifrån dessa beslut har kommunledningsförvaltningen i samarbete med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och externa konsulter arbetat vidare för att 
verkställa beslutet. Frågan har dock visat sig vara mycket komplex med flera 
omvärldsfaktorer som kommunen inte kan påverka. Förvaltningen 
överlämnar i detta tjänsteutlåtande den information som framkommit i 
arbetet och alternativ till fortsatt hantering av frågan för fortsatt politiskt 
beredning.         

Bakgrund 

Ett vidare perspektiv på uppdraget   
Kommunstyrelsen har hanterat två ärenden kring biogasanläggningen under 
det senaste året. Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2021, § 8, att 
genomföra alternativ 2 i utredningen ”Biogas i Falköping – förutsättningar 
och vägar framåt”, vilket innebar att biogasanläggningen skulle arrenderas 
ut, men att ägandet till anläggningen skulle vara kvar hos Falköpings 
kommun. I samma beslut gav kommunstyrelsen kommundirektören i 
uppdrag att påbörja en upphandling kring en extern drift av 
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biogasanläggningen. Uppdraget skulle delredovisas till kommunstyrelsen i 
mars månad.  
Den 5 maj 2021, § 54, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram intressenter för avtal 
gällande försäljning av rågas från biogasanläggning. 

Inriktningsbeslut om att hyra ut biogasanläggningen 
Utifrån det inriktningsbeslut som kommunstyrelsen beslutade om den  
13 januari 2021 har kommunledningsförvaltningen i samarbete med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och externa konsulter arbetat vidare för att 
verkställa beslutet. Frågan har dock visat sig vara mycket komplex med flera 
omvärldsfaktorer som kommunen inte kan påverka. Under pågående 
utredning har kontakter tagits med privata aktörer/intressenter för att utreda 
möjligheten att hyra biogasanläggningen. Det har dock visat sig, likt 
alternativ 2 nedan, problem i detta alternativ då förutsättningarna för 
anläggningen i dagsläget är osäkra. Intressenter ser, likt kommunen, problem 
då det saknas tillräckligt med substrat i anläggningen idag. Det blir ett stort 
risktagande och problem ekonomiskt för en extern aktör och då ställs krav på 
kommunen att ersätta/kompensera privat aktör för denna ekonomiska risk. 
Vidare förväntas en extern aktör ställa krav på en lång avtalstid. Detta 
innebär stor risk för kommunen. Därför presenterar förvaltningen ytterligare 
alternativ till inriktning som bör övervägas med de för- och nackdelar 
möjligheterna innebär.  

Återrapportering uppdrag om intressenter för rågasavtal 
Kommunledningsförvaltningen tog med anledning av uppdraget fram ett 
underlag som skickades ut till fyra externa aktörer. Anledningen till det är att 
få fram ett marknadspris och den lämpligaste metoden är då att vända sig till 
marknaden för att efterhöra vilket pris och övriga villkor som finns för ett 
avtal om köp. De fyra externa aktörerna hade redan tidigare fått information 
om biogasanläggningen och anmält sitt intresse för att på något sätt vara en 
del av behandlingen av matavfall i Falköping.  
Av dessa fyra var det ett företag som återkom med ett svar på samtliga 
frågor. Det var även ett företag som hörde av sig och svarade att de 
fortfarande var intresserade men inte kunde svara så snabbt utan att det 
krävdes en längre process om minst ett halvår. 
I svaret som inkom önskade företaget ett avtal på 15 år med möjlighet att 
tidigast säga upp det efter 10 år. I svaret utgick företaget från en minsta 
produktion av rågas på 5 GWh per år. Nu producerar anläggningen en 
mängd som motsvarar 2–3 GWh per år. Svaret byggde på en investering i en 
ny uppgraderingsanläggning som skulle klara att uppgradera 15 GWh/år. Det 
motsvarar den mängd rågas biogasanläggningen kan producera vid full drift.  
Ekonomiskt skulle tecknandet av ett sådant avtal innebära en extra kostnad 
för kommunen på cirka 3–4 miljoner kronor per år mot att kommunen 
förvärvar en uppgraderingsanläggning och säljer den uppgraderade gasen.  
Kalkylen baseras på ett antaget pris på 0,70 kronor per kWh för den 
uppgraderade gasen samt på ett uppskattat marknadspris för att ta emot 
matavfallet på 300 kronor per ton. 
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Det ekonomiska utfallet beror på den mängd rågas som anläggningen 
kommer att producera. Mängden rågas som produceras är beroende på den 
tillgång anläggningen har på matavfall. 
I arbetet med uppdraget om att ta fram intressenter för ett rågasavtal har det 
blivit tydligt för kommunledningsförvaltningen att biogas är ett komplext 
område för kommunen att vara engagerat i och det finns många aspekter att 
ta hänsyn till. Kommunledningsförvaltningen har mot bakgrund av detta valt 
att ta fram ett bredare beslutsunderlag med de inriktningsbeslut som 
förvaltningen har bedömt vara möjliga att genomföra beslut kring 
biogasfrågan som kommit fram i arbetet och för- och nackdelar med 
alternativen. Kommunledningsförvaltningen vill med detta överlämna 
underlaget till kommunstyrelsen för politiskt ställningstagande till vilken väg 
kommunstyrelsen fortsatt vill hantera frågan.  

Historisk bakgrund till biogasanläggningen 
Hulesjöns biogasanläggning i Falköping är idag till stora delar helt nybyggd. 
Betydande investeringar har de senaste åren gjorts för att få en rationell och 
välfungerande anläggning anpassad för behandling av bland annat matavfall.  
Den 29 november 2010, § 119, antog kommunfullmäktige i Falköpings 
kommun en vision för biogasutveckling i Falköping som gällde fram till år 
2020. Visionen var följande: ”Visionen för Falköpings kommun är att skapa 
ett hållbart samhälle med ett uthålligt och robust energisystem. Biogasen har 
en viktig roll i energisystemet. Den är lokalt producerad och en förnybar 
energibärare där samverkan mellan stad och land ger effektivitet och 
skalfördelar. Biogassystemet skapar ett kretslopp av näringsämnen och 
bidrar till långsiktigt lönsam utveckling av näringslivet inom den gröna 
näringen. Falköping ska bli en exportör av biogas och driva utvecklingen 
framåt i Västsverige.” 
Utifrån den beslutade visionen har sedan investeringar gjorts i tre steg. Dessa 
investeringar har prioriterats efter där flaskhalsarna fanns i produktionen. 
Steg ett var utbyggnad av mottagningsdelen som genomfördes år 2015, i steg 
två år 2017 skedde en utbyggnad av förbehandlingskapacitet samt i steg tre 
skedde en utbyggnad rötkammarkapacitet som togs i drift år 2021.  
År 2008 anslöt sig Falköpings kommun till Avfallshantering Östra 
Skaraborg (AÖS) som då ansvarade för sophämtning i ytterligare fem 
kommuner (Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda). Grundtanken var 
att kunna samverka genom att brännbart restavfall levererades genom AÖS 
till Skövde Värmeverk och organiskt material från AÖS övriga 
medlemskommuner levererades till Falköpings biogasanläggning. 
Falköpings biogasanläggning har sedan dess tagit emot matavfall från AÖS:s 
medlemskommuner. Detta fungerade väl fram till år 2020 då AÖS sade upp 
befintligt avtal för att istället upphandla matavfallsbehandling till lägsta pris. 
Någon diskussion om att förhandla priset och fortsätta samverka inom 
befintligt behandlingsavtal förekom inte.  
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Förutsättningar för kommunens biogasverksamhet 

Ekonomi  
Investeringar 
Falköpings kommun sorterar sedan cirka 20 år ut matavfall för 
biogasproduktion. De första investeringarna skedde år 2002 och uppgick då 
till cirka 10 miljoner kronor. Därefter har flera investeringar gjorts, 
exempelvis skedde en investering år 2006 om 10 miljoner kronor och år 
2017 om cirka 11 miljoner kronor. I kommunens investeringar ingår också 
att kommunen har investerat i den ledning ”pipeline” som förbinder 
Biogasanläggningen, Hulesjön, och tankstationen på Ållebergs center.    
För att kunna öka produktionen tog kommunfullmäktige den 6 september 
2017 beslut om investering i en ny rötgaskammare. Denna investering, som 
färdigställts i början av år 2021, uppgick till totalt cirka 38 miljoner kronor 
varav kommunen stod för cirka 28 miljoner kronor. De resterande 10 
miljoner kronor bestod av bidrag från staten i form av klimatklivet. Den 
gamla rötgaskammaren har ett fortsatt driftvärde då den kan användas i 
närliggande verksamhet.   
De sammanlagda investeringarna i biogasanläggningen från år 2002 till 2021 
uppgår till cirka 90 miljoner kronor. Av de investeringar som skedde fram 
till och med år 2017, 53 miljoner kronor, är cirka 33 miljoner kronor 
avskrivna. Det innebär att återstående bokfört värde är cirka 20 miljoner 
kronor på dessa ”gamla” investeringar.  Investeringen i den nya 
rötgaskammaren som beslutades om år 2017 (totalt 38 miljoner kronor) 
uppgår netto (efter avdrag för bidrag från klimatklivet om 10 miljoner 
kronor) till cirka 28 miljoner kronor. Sammantaget innebär detta att totalt 
bokfört värde för anläggningen idag uppgår till cirka 48 miljoner kronor.     

Drift 
Under de senaste fem åren har Falköpings kommuns biogasanläggning gett 
ett i stort sett bra resultat. Åren 2016 och 2017 blev det driftsunderskott 
medan år 2018 och 2019 slutade på relativt stora överskott. Den ekonomiskt 
svåra situationen kommer nu under åren 2020/2021 när förutsättningar är 
förändrade. I tekniska nämndens senaste rapport för år 2021 så uppgår 
prognosen till underskott på 4,7 miljoner kronor.    

År Resultat tkr 

2016 -166  

2017 -233  

2018 867  

2019 541  

2020 -75  

2021 jan-april -1759  

 

Matavfall – nuläge  
Det matavfall som samlas in av AÖS körs med lastbil för behandling till 
Jönköping enligt den upphandling som gjordes år 2020. Avtalet gäller till 
och med september 2023, men möjligheten/risken finns även att det förlängs. 
Den enda volym matavfall som i dagsläget kommer till Falköpings 
biogasanläggning är cirka 1 500 årston.  
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På marknaden för behandling av matavfall har den något märkliga 
situationen uppstått med en regional överkapacitet. Med det följer lägre 
kostnader/avgifter för behandling då det är det enda konkurrensmedlet för 
behandlande anläggningar. Bara för något år sedan var en normal 
behandlingsavgift 400–600 kronor per ton matavfall, i vissa fall ännu högre. 
I takt med nya förhandlingar/upphandlingar har nu dessa avgifter i vissa 
regioner sjunkit till 100–200 kronor per ton. Anledningen till att aktörer på 
marknaden har pressat ned priset är för att fylla sina nya anläggningar med 
substrat och om man inte har tillräckligt med matavfall i den egna 
kommunen försöker man bli attraktiv för andra. På sikt, med ökad sortering 
och matavfallsinsamling, kommer detta jämna ut sig igen, tills någon annan 
bygger en anläggning med för stor kapacitet. 
Förvaltningen har uppfattat att vår närmaste konkurrent Jönköping vann 
upphandlingen som utlystes av AÖS med ett bud på 200 kronor per ton. Vid 
utvärdering av bud tillämpas i många fall numera ett tillägg för att jämställa 
bud på olika avstånd. I AÖS fall har man använt 2,10 kronor per ton och 
kilometer (numera används ofta 3 kronor) som miljöpåslag för att köra 
matavfallet längre bort än tidigare. Beroende på val av omlastningsplatser 
och körvägar kan merkostnaden uppskattas olika, men troligtvis innebär det 
minst cirka 150 kronor per ton som transporten till Jönköping bör belastas 
med i förhållande till om behandlingen av matavfallet hade hanterats i 
Falköping.  
Vad som inte kvantifieras i kronor är den ökade trafikolycksrisken med 
onödiga tunga transporter, samt inte minst att varken biogas eller biogödsel 
kommer Falköpings kommun, AÖS medlemmar eller det lokala lantbruket 
till nytta.   
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att aktivt bevaka marknaden för 
matavfall liksom andra möjliga substrat i syfte att upprätthålla en önskvärd 
produktion och ekonomi. Detta sker genom till exempel bevakning av 
offentliga upphandlingar samt att vara aktiv på marknaden genom alla 
tillgängliga kontakter.  
Falköpings biogasanläggning är byggd för att behandla matavfall, men klarar 
även vissa andra substrat i begränsad mängd. Miljötillståndet begränsar den 
totala volymen till 20 000 ton per år. Detta gör att till exempel flytgödsel och 
andra produkter med stor volym men lågt gasutbyte inte kan ersätta hela den 
gasvolym som matavfallet representerar. Anläggningen har även 
begränsningar i själva inmatningen vilket gör att fastgödsel och liknande 
substrat inte kan tas in utan särskild förbehandling och blandning med annat 
material. Sist men inte minst så är den ekonomiska situationen sådan att 
substrat bör vara förknippade med en intäkt eller till nollpris. Då är matavfall 
och gödsel samt möjligen vissa strömmar från livsmedelsindustrin det som 
lämpligen finns att tillgå.  

Samarbete AÖS  
Syftet med medlemskap i AÖS 

Från beslutet om inträde i AÖS kan följande citat hämtas. Det var aktuellt då 
men är det fortfarande. ”Falköpings kommun ser fram mot ett gemensamt 
kommunalförbund där vi tillsammans kan nå de miljömål som berör 
kommunal avfallsverksamhet. Inom ett nytt och större kommunalförbund kan 
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vi fortsätta utvecklingen av en framtidsinriktad regional infrastruktur för 
insamling och behandling av bland annat matavfall och brännbart avfall.” 
 
AÖS tidigare avfallsplan  

Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, är ett kommunalförbund med 
ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, 
regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande. De 
tidigare avfallsplanerna gick ut år 2020 och det planeras att fattas beslut om 
nya. I den tidigare avfallsplanen framgick att de övergripande målen för 
AÖS bland annat följande. 

 Minskad klimatpåverkan, exempelvis genom mindre transporter, mer 
miljövänliga drivmedel och produktion av biogas ur matavfall.  

 Minskade avfallsmängder, exempelvis genom att påverka hushåll, 
verksamheter och företag att konsumera mindre och återvinna mer.  

Fakta och måluppföljning 

AÖS har, enligt Avfall Sveriges statistik, en betydande utvecklingspotential 
avseende avfallsbranschens viktigaste parametrar, såsom att förebygga avfall 
och materialåtervinning. Matavfallet utsorteras i låg grad vilket påverkar 
resultaten. I tillgänglig statistik återfinns AÖS som bäst kring medel men 
oftare på den nedre halvan av hur Sveriges kommuner och 
kommunalförbund uppfyller hållbarhetsmålen (undantaget ”deponering av 
kommunalt avfall” där man ligger bland de bättre), se nedanstående 
tabellöversikt. 
Det är sannolikt att flera viktiga parametrar försämras då AÖS från och med 
hösten 2020 skickar matavfallet till Jönköping.  
AÖS samlade år 2020 in 6 218 ton matavfall, vilket motsvarar cirka 35 kilo 
per person (Avfall web, Avfall Sverige). Erfarenheter visar att 60 kilo per 
person är ett rimligt antagande när källsortering är väl utbyggd och 
insamlingen fungerar väl. Det skulle i AÖS medföra ytterligare 4 250 ton 
(totalt 10 470 ton). 
Den ökade mängden matavfall bedöms motsvara cirka 3 100 MWh och totalt 
utgör då energimängden cirka 7 000 MWh. Detta kan grovt räknas om till 
totalt 1 400 personbilar med bensindrift med en årlig körsträcka på 1 500 
mil. Dessutom skapas växtnäring för ytterligare cirka 190 ha jordbruksmark 
(totalt 470 ha).  
Sverige har beslutat om nationella etappmål om matavfall där 75 procent år 
2023 ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och energi 
tillvaratas. AÖS nådde 32 procent år 2020. Med utökad insamling skulle 
AÖS uppnå cirka 54 procent. Den ökade insamlingen av matavfall påverkar i 
motsvarande grad också Sveriges etappmål om att 55 procent av det 
kommunala avfallet ska materialåtervinnas år 2025. Andel av kommunalt 
avfall som samlas in för materialåtervinning inklusive biologisk behandling 
låg på 33 procent år 2020.  
AÖS redovisar inte aktuella plockanalysresultat i Avfall web så det går inte 
att bedöma huruvida det insamlade restavfallet innehåller felsorterat 
matavfall. Mängden restavfall låg år 2020 på 153 kilo per person, vilket är i 
paritet med medel i Sverige. Det bör ändå noteras att ökad utsortering av 
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matavfall kan medföra lägre mängder restavfall (bättre källsortering) vilket 
skulle gynna även de ekonomiska förutsättningarna då avfallsförbränning 
tenderar att öka i kostnad per ton (förbränningsskatt, utsläppsrätter) och 
biologisk behandling minska.   

Samarbete mellan AÖS och Falköpings kommun  

Att behandla matavfall i Skaraborgsregionen och förbättra insamlingen ger 
stor bärkraft till att nå en positiv utveckling ur miljö- och klimatsynpunkt. 
Det skulle göra att medlemskommunerna i AÖS kommer närmare de 
uppsatta miljömålen och samtidigt öka den regionala delen av miljövänliga 
drivmedel. Det ger också större förståelse och återkoppling till invånare som 
källsorterar att det ger nytta i närområdet. En idé som långsiktigt kan få 
betydelse både för miljönytta och för förbättrad insamling och sortering vore 
att öppna upp för AÖS medlemskommuner att skicka sina barn- och 
skolungdomar till någon form av ”Avfallsakademi” på Hulesjön för praktisk 
och teoretisk utbildning i hur bland annat avfallssortering går till och vad 
som händer med det organiska materialet. 
Vid ett samarbete mellan AÖS och Falköpings kommun skulle priserna för 
AÖS del med stor sannolikhet hållas på samma nivå som vid en 
upphandling. En ökad utsortering av matavfall skulle minska de totala 
kostnaderna då det blir allt dyrare att förbränna avfall (matavfall i restavfall) 
på grund av skatter och utsläppsrätter. 
Det finns flera olika alternativ till samverkan så att matavfall hanteras i 
regionen utan att en formell upphandling behöver göras. Det finns flera 
exempel på samverkan mellan kommuner på avfallsområdet i Sverige där 
upphandling inte genomförs. Samverkansformer kan exempelvis vara 
delägarskap eller samverkansavtal, se mer om detta nedan. Kommunernas 
mål med samarbetet bör behandlas i kommunernas avfallsplaner, som i delen 
med kommunalt avfall, kan ses som ett ”direktiv” till AÖS att utveckla 
verksamheten emot. Möjligheterna till samverkan mellan kommunen och 
AÖS kring matavfallet bör analyseras i god tid innan nästa upphandling av 
matavfall ska ske. Det nuvarande avtalet löper till och med september 2023.  

Rättsliga förutsättningar för samverkan och exempel 

Samarbetet mellan AÖS och kommunerna kan utvecklas via 
samverkansavtal eller delägarskap för att vara förenlig med lagen om 
offentlig upphandling. Alternativen, inklusive upphandling på öppen 
marknad, bör på sedvanligt sätt, belysas med för- och nackdelar relaterat till 
vad som är mest fördelaktigt utifrån AÖS verksamhetsplan och 
avfallsplanerna. Målsättningen bör vara att matavfallet samlas in och 
omhändertas på bästa sätt för hushållen i AÖS medlemskommuner. 
Samverkansavtal i enlighet med LOU är relativt nytt i svensk lagstiftning 
och innebär i korthet att upphandlande myndigheter kan samarbeta förutsatt 
att vissa villkor är uppfyllda. Lagens ursprung är baserat på en EU-dom om 
samverkan kring avfallsanläggningar och samverkansavtal förekommer i 
Sverige i flera sammanhang kring avfallshantering. Samverkan via 
delägarskap innebär att parter kan undgå upphandling förutsatt att de så 
kallade Teckal-kriterierna är uppfyllda. Båda alternativen måste prövas från 
fall till fall för att utröna dess möjligheter och vad som är bäst utifrån vad 
som parterna vill uppnå.  
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Syftet med samverkan ska vara att tillämpa och leva upp till; EUs miljö- och 
klimatmål och EUs närhetsprincip, även kallad subsidiaritetsprincipen. Inom 
EU tillämpas denna princip som säger att beslut ska fattas så nära 
medborgarna som möjligt och vidare att merparten av den producerade 
biogasen ska avsättas till offentlig verksamhet, att det ska underlätta att nå de 
gemensamma (mellan olika kommuner) miljömålen som satts i 
avfallsplanen. Detta ska ske på ett sätt som inte kunnat ske utan 
samverkansundantag.  
Samverkansundantag kan skapas i kommunal verksamhet, även mellan 
kommun/kommuner och kommunförbund men inte i eller överföras till 
privat ägande eller delägande. Samverkansundantag måste vara fördelaktigt 
över tid för de som ingår i samverkan (avseende ekonomi, miljö, hållbarhet, 
social hållbarhet med mera). Ett samverkansundantag kan förtydligas med 
villkorsbilaga och bilaga för mätbar uppföljning och utvärdering. 
Utvärdering bör ske kontinuerligt genom att till exempel jämföra olika 
transportavstånd, priser/mottagningsavgifter, transportpriser etc. 
Utvärderingen ligger till grund för eventuella justeringar av avtal och villkor. 
I ett samverkansavtal deltar alla inblandade samverkanspartners i dialogen. 
Samverkanspartners delar på ansvar och använder sig av full transparens. De 
tillämpar ofta ”självkostnadsprinciper” vilket innebär att den som investerat i 
exempelvis en behandlingsanläggning får göra ”avdrag” för reinvesteringar, 
underhåll och liknande. 
Det finns flera exempel på olika kluster av kommuner som samverkar just 
kring matavfallshanteringen i syfte att nå dessa fördelar. Som exempel kan 
nämnas ”Samverkan avfall i Gävleborg” där Gästrike Återvinnare och flera 
andra kommuner samverkar kring avfallsbehandling och ”Samverkan 
Dalarna matavfall” där 15 dalakommuner samarbetar kring att ta fram en 
matavfallsslurry avsedd att hanteras i en lokal biogasanläggning.  

AÖS + Falköping = win-win 

Ett närmare samarbete mellan AÖS och Falköping kommuns 
biogasanläggning skulle ge mycket tydliga miljöfördelar, ökad förståelse hos 
kommuninvånarna, lägre kostnader för båda parter samt ökad trygghet och 
långsiktig rådighet över det egna avfallet.  
När det gäller kostnaden för behandling av matavfallet i Falköping bör den 
anpassas så att alternativet kring samarbete med Falköpings 
biogasanläggning långsiktigt blir det självklara och mest effektiva valet för 
AÖS. Behandlingsavgiften anpassas till i regionen gällande marknadspris.   
Ett närmare samarbete kan vara en av flera viktiga pusselbitar för att AÖS 
ska uppnå sin vision, verksamhetsidé och avfallsplanernas mål. 

Optionsavtal med Göteborgs Energi   
I dagsläget finns ett avtal där Falköpings kommun levererar rågas till 
Göteborgs Energi AB. Avtalet ingicks den 10 januari 2007 och upphör att 
gälla den 10 januari 2022 eftersom Göteborgs Energi den 7 maj 2021 sagt 
upp avtalet. För att undvika att hamna i en situation där kommunen står utan 
köpare av rågas och därmed behöver låta rågasen facklas bort, det vill säga 
förbrännas i en gasfackla så att inte metangas hamnar i atmosfären, behöver 
det ingås ett nytt avtal gällande försäljning av rågas från 
biogasanläggningen. 
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Enligt § 19 i avtalet har Falköpings kommun en förköpsrätt till 
uppgraderingsanläggningen som står vid Hulesjön för det fall att Göteborgs 
Energi säger upp avtalet. Anläggningen som är av mobil containertyp ägs 
idag av Göteborgs Energi. Göteborgs Energi har meddelat att kommunen har 
fått en tidsfrist fram till den 21 september 2021 för att ta ställning till om 
kommunen vill utnyttja optionen.  

Juridiska förutsättningar att bedriva biogasverksamhet 
I 5 kap. naturgaslagen regleras vad som gäller för kommunala 
naturgasföretag. Biogas är en naturgas och omfattas därför enligt 1 kap. 2 § 
av naturgaslagen (2005:403).  I 5 kap. 1 § framgår att kommunala bolag trots 
bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen om anknytning till kommunens 
område eller dess medlemmar, får utanför kommunens område bedriva 

1. handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet, 
eller 

2. överföring av naturgas i geografisk närhet till företagets 
överföringsverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en 
ändamålsenlig överföringsverksamhet.  

I 5 kap. 2 § framkommer att om ett kommunalt bolag bedriver handel med 
naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet, ska verksamheten 
drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt. 
Naturgaslagen har som sagt endast specialregler för kommunala företag på 
området. Om en kommun driver sådan verksamhet i förvaltningsform, vilket 
enligt Lindquist m.fl. knappast förekommer i praktiken, gäller 
kommunallagen fullt ut (Lindquist m.fl. Kommunala befogenheter, 8e uppl. 
s. 331). Specialreglerna gäller alltså inte när verksamheterna drivs i 
förvaltningsform dvs. av en kommunal nämnd, vilket som sagt är sällsynt 
men som är fallet i Falköpings kommun. Eftersom kommunen driver 
verksamheten i förvaltningsform innebär det att kommunallagens regler ska 
tillämpas fullt ut. Det medför att lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § 
kommunallagen ska följas, vilken innebär att kommuner får ha hand om 
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
område. Vidare ska självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen 
tillämpas som innebär att kommunen inte får ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som den 
tillhandahåller. Stöd i kommunallagen eller lag om vissa kommunala 
befogenheter för att driva verksamheten på affärsmässiga grunder saknas. 
Tvärtom framkommer i 2 kap. 7 § kommunallagen att kommuner får driva 
näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att 
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna. 

Bolag – koncernförhållanden 
Utifrån de juridiska förutsättningarna ovan är det inte möjligt att driva 
biogasverksamheten på affärsmässig grund om inte ett bolag skapas. Vad 
gäller både alternativ 1 och 2 nedan så bör denna verksamhet på sikt läggas i 
kommunalt bolag. Det blir då tydligare att det är en affärsmässig verksamhet 
som kan drivas med vinst och som redovisas skilt från kommunens övriga 
verksamhet. Det kan dock uppstå problem vid underskott om då kommunen 
måste göra tillskott till bolaget för att bolaget skulle klara driften. Då 
Falköpings kommuns bolag idag inte återfinns i någon koncernstruktur finns 

https://juno.nj.se/document/abs/SFS2017-0725_K2_P1
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inte några större möjligheter till att använda sig av koncernbidrag för att 
täcka eventuella underskott. Dessa möjlighet är större i kommuner som har 
en större koncernstruktur, exempelvis i kommuner som i sin koncern har 
bolag som bedriver annan avfalls- och/eller energiverksamhet. 

Trender och omvärldsfaktorer för biogas 
Marknaden för biogas har utvecklats från att tidigare främst varit energi för 
elproduktion till uppvärmning och lätta fordon, till att allt mer handla om att 
ersätta fossila drivmedel till tunga lastbilar, sjöfart och även som bränsle och 
råvara till industrier. Politiska mål och stödsystem är nödvändiga för 
utvecklingen men de affärsmässiga incitamenten ökar stadigt i styrka.  
Produktion och användning av biogas bidrar på många sätt till att uppfylla 
Sveriges nationella och regionala miljömål liksom FNs hållbarhetsmål, 
Agenda 2030. Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av växthusgaser, 
samt att hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst under 
1,5 grader. 
Att gå från avfall till resurs var ett av huvudmålen när Europeiska Unionens 
råd 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, EU:s 
avfallsdirektiv, genom det så kallade avfallspaketet. Målet är minskade 
avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en 
förbättrad avfallshantering. Samtliga ändringar i avfallspaketet ska 
genomföras senast 2025. I Sverige införlivar vi ändringarna bland annat 
genom miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och 
genom Naturvårdsverkets föreskrifter. 
Några exempel på nationella mål vi har i Sverige är; Övergång till helt 
förnyelsebara drivmedel senast 2045, 70 % reduktion av växthusutsläppen 
från drivmedel senast 2030.  
I slutet av september 2019 lämnade biogasmarknadsutredningen eller som 
den kallas Mer biogas! – För ett hållbart Sverige, sitt slutbetänkande. 
Betänkandet ger möjligheter till långsiktiga, tydliga och konkurrensneutrala 
förutsättningar vilket har efterfrågats av branschen. Förslaget innebär bland 
annat ett produktionsstöd på totalt 60-70 öre/kWh för den som producerar 
uppgraderad biogas. Förslaget har varit ute på remiss och förväntas beslutas 
om under hösten 2021.  
Västra Götalandsregionen har även preciserat mål för biogasområdet i 
”Kraftsamling Biogas 2017–2020 inom Västra Götalandsregionen”. Bland 
annat är målet att produktionen av biogas i Västra Götaland ska nå 2,4 
TWh/år 2020, varav 1,2 TWh genom rötning och 1,2 TWh genom termisk 
förgasning. Vidare är ett mål att användningen av biogas i Västra Götaland – 
främst som fordonsdrivmedel – ska nå 2,4 TWh/år 2020. Det motsvarar ca 
15 procent av dagens vägtransportarbete i Västra Götaland. Utöver dessa 
inriktningsmål omfattar Kraftsamlingen ett flertal ytterligare mer preciserade 
mål som gäller övergripande frågor med koppling till biogas respektive 
produktion och användning av biogas. I dokumentet anges även att ett mål 
ska syfta till ett ökat fossiloberoende i offentliga fordonsflottor och 
upphandlade transporttjänster i Västra Götaland genom att antalet gasfordon 
och användningen av biogas som fordonsbränsle ökar. När det gäller 
produktion av biogas anges bland annat följande som mål;  
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 det ska skapas fler referensanläggningar och goda exempel i Västra 
Götaland på kostnads- och energieffektiv produktion av biogas och 
biogödsel på såväl kommunal som gårdsnivå, 

 det ska ske en ökning av mängden insamlat matavfall för 
biogasproduktion samt ökning av antal kommuner i Västra Götaland 
som samlar in matavfall, 

 det ska ske en ökning av mängden tillgängligt substrat från lantbruket 
för biogasproduktion. 

Miljöbilsutredningen som nyligen presenterats och är ute på remiss, har 
redan fått mycket kritik för sin inskränkthet avseende vilka typer av 
miljöbilar som anvisas till offentlig förvaltning. Biogasdrivna fordons 
miljönytta tillgodoräknas inte fullt ut eftersom man endast fokuserar på vad 
de utsläpp som görs ur avgasröret och inte utsläpp relaterade till 
produktionen av fordonet som sådant. Att värdera hur drivmedlet och själva 
fordonet producerats är viktigt ur ett livscykelperspektiv. Vilka effekter 
denna utredning får på efterfrågan av biogas till framförallt lätta fordon, 
återstår att se. 
Klimatklivet har under åren 2015–2018 beviljat 4,7 miljarder kronor i stöd 
till 3 200 åtgärder. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och 
regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som 
påverkar klimatet. Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom 
exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. 
Falköping Biogas har erhållit 12,3 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet 
för den senaste ombyggnationen av biogasanläggningen.  
Samhällsekonomiska nyttor vid produktion av biogas är många. 
Biogasprocessen har många miljömässiga fördelar och intar en särställning 
eftersom den har två miljövänliga slutprodukter, biogas och biogödsel. 
Biogasen är idag det mest miljövänliga fordonsbränslet som finns på 
marknaden och kan också användas för produktion av värme och el samt 
som råvara i industrin. Bland de samhällsekonomiska nyttorna kan nämnas; 
hållbar avfallshantering, cirkulär ekonomi, energieffektivt, högvärdigt 
gödselmedel, minskade metanutsläpp och ökad sysselsättning.  

Falköpings kommun som användare av biogasfordon  
Falköpings kommun har som mål att vara fossilfri år 2030, vilket är ett 
övergripande mål som inkluderas och konkretiseras i den nyligen reviderade 
klimatstrategin. Kommunens leasingfordon ska enligt resepolicyn vara 
biogasdrivna miljöbilar i första hand och i andra hand miljöklassade bilar. 
Det kan konstateras att bilmarknaden erbjuder relativt få biogasdrivna bilar. 
Marknaden för biogasdrivna tyngre fordon verkar dock öka. Av kommunens 
totala antal leasingfordon, 254 stycken, så var antalet gasbilar 42 stycken år 
2020. Detta utgör cirka 17 % av andelen totala leasingfordon. Mellan åren 
2016 (9 %) och 2019 (20 %) har denna andel ökat varje år medan det skedde 
en liten minskning under år 2020. Kommunen, liksom andra offentliga 
aktörer, har möjlighet att styra mot miljöfordon vid offentlig upphandling. 
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Förvaltningens identifierade alternativ för anläggningen 

Förutsättning för en hållbar lösning 
För att få till en hållbar lösning för biogasanläggningen har förvaltningen 
identifierat att tillgång till det egna och det regionala matavfallet är en 
förutsättning. Om kommunen inte får till ett samarbete med AÖS blir det 
mycket svårt att få tillgång matavfall genom andra upphandlingar som 
marknaden ser ut just nu. Det kommer i ett sådant fall kräva ett mycket stort 
engagemang av kommunen på ett område som är präglat av stor konkurrens 
från andra aktörer. Det kommer vara en stor osäkerhet kring om de 
kvantiteter som kommunen kommer att få tag på är tillräckligt stora för att 
kommunen ska kunna våga ingå ett långt avtal med en rågasköpare. Risken 
är att om kommunen inte kan klara av att hitta de kvantiteter som krävs 
enligt avtalet så kommer det vara kostsamt för kommunen att inte kunna 
leverera avtalad mängd. För att undvika denna situation krävs som sagt att en 
samverkanslösning nås med AÖS.  
Av de förslag som presenteras nedan så är ingen, förutom försäljning av 
anläggningen, definitiv till sin natur. Förvaltningen menar att det går att fatta 
nya beslut efter en tid. Men alla alternativ har sina för- och nackdelar och 
fokus bör vara att hitta ett alternativ som är så billigt och smidigt för 
kommunen som möjligt för att uppnå syftet och ändamålet med att driva 
biogasanläggningen.  

Alternativ 1 – Egen regi, sälja uppgraderad gas 
Alternativ 1 innebär att Falköpings kommun köper 
uppgraderingsanläggningen från Göteborgs energi och använder den så länge 
som den är brukbar. Falköpings kommun fortsätter drifta anläggningen och 
arbetar för att få till en samverkan med AÖS. Falköpings kommun ingår ett 
avtal om att sälja uppgraderad gas till extern aktör.  

Fördelar 
Kommunen köper en anläggning som enligt kommunens sakkunnige på 
biogas kan hålla i ett par år till utan problem. Det innebär en mindre 
investering av anläggningen med en mindre kostnad för upprustning. 
Kostnaderna för avskrivning kommer kommunen indirekt att betala till sig 
själv. Kommunen äger i detta alternativ hela kedjan från tillverkning av gas 
till uppgradering och kan därmed sälja uppgraderad gas direkt till kund. Det 
innebär att extern leverantör inte kommer att ställa krav på att en viss 
gasmängd ska kunna levereras utan kommunen kan sälja gas beroende av 
den tillgång av matavfall som finns. Att kommunen har kontroll över 
helheten skulle kunna vara attraktivt om kommunen i en framtid vill sälja 
anläggnigne. Detta alternativ ger kommunen lite tid till att få till en 
utredning kring ett samarbete med AÖS kring avfallsfrågan.  

Nackdelar 
Det finns en risk med att uppgraderingsanläggningen inte håller en längre tid 
utan att kommunen så småningom behöver investera i en ny 
uppgraderingsanläggning. Kostnaden för en ny uppgraderingsanläggning 
beräknas till cirka 20 miljoner kronor. Det blir en mindre engångskostnad i 
investeringen av uppgraderingsanläggningen från Göteborgs Energi. Om inte 
ett samverkansundantag kan ingås med övriga medlemskommuner i AÖS, 
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vilket tidigast skulle kunna ske år 2023, så kommer kommunen fortsatt 
behöva att hitta matavfallsupphandlingar på en svårbedömd marknad.  

Alternativ 2 – Halv egen regi, sälja rågas 
Alternativ 2 innebär att Falköpings kommun fortsätter drifta 
biogasanläggningen och arbetar för att få till en samverkan med AÖS. 
Falköpings kommun ingår ett avtal om att sälja rågas till en extern aktör. 

Fördelar 
Kommunen behöver inte köpa uppgraderingsanläggningen och slipper 
därmed en investeringskostnad. Kommunen behöver inte heller investera i 
ny anläggning när den gamla är uttjänt.  

Nackdelar 
Alternativet innebär att istället för att kommunen ska göra en investering i en 
gammal eller ny uppgraderingsanläggning så behöver en extern aktör att 
göra det. Högst troligt kommer den kostnaden att belasta Falköpings 
kommun genom lägre pris för rågasen och krav på en minsta leverans av 
rågas. Detta för att den externa aktören ska få sin investering täckt. Det 
innebär indirekt att kommunen gör investeringen men betalar till den externa 
aktören. Det innebär en stor risk att kommunen inte kommer att kunna hitta 
tillräckligt med matavfall för att kunna leverera den efterfrågade mängden, 
särskilt då det i dagsläget inte finns något samverkansundantag på plats med 
AÖS. Att sätta sig i ett långt avtal med en extern aktör bedömer 
förvaltningen därför som en stor risk och som riskerar att bli dyrt för 
kommunen.  

Alternativ 3 – Låta anläggningen vila 
Alternativ 3 innebär att Falköpings kommun slutar drifta biogasanläggningen 
under den tid som arbete sker med att få till en samverkan med AÖS.  

Fördelar 
Då driften läggs ned behöver endast viss tillsyn att göra. Driftskostnaderna 
kommer att uppgå till ett minimum och därmed kommer stora 
driftsunderskott att undvikas. Det behövs inte heller några nya investeringar 
och inte heller ser förvaltningen att det är några större risker förenat med 
detta alternativ. 

Nackdelar 

När biogasanläggningen inte driftas och används så innebär ju det att syftet 
med den, det vill säga miljönyttan inte, uppfylls. Det finns även en risk att 
anläggningen minskar i värde och måste skrivas av/ned. Eventuellt kan det 
då leda till en stor engångsförlust redovisningsmässigt vid ned/avskrivning. 
När biogasanläggningen sedan ska startas igen kan det vara förenat med nya 
kostnader.  

Alternativ 4 – Sälja anläggningen 
Alternativet innebär att Falköpings kommun går ut på öppna marknaden för 
att sälja anläggningen.  

Fördelar 

Genom att anläggningen säljs till extern aktör kan denne fortsätta att driva 
anläggningen och på så sätt uppfylls syftet, det vill säga miljönyttan. 
Kommunen slipper att driva anläggningen och ta de ekonomiska risker som 
en affärsverksamhet av detta slag innebär. Det blir även minskade 
personalkostnader i form av arbete hos förvaltningen. Anläggningen går 
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minus idag och även om en försäljning troligt genererar en engångskostnad 
så det sparar kommunen i ett längre perspektiv på uteblivet driftsunderskott.  

Nackdelar 
Det kommer att vara svårt att få till ett bra pris då marknadsvärdena troligen 
är lägre än den faktiska investeringskostnaden och värdet dras också ned då 
anläggningen i dagsläget har ett driftsunderskott. Denna förlust blir 
antagligen stor då den motsvarar avskrivningen på anläggningen men är av 
engångskaraktär. Idag är det bokförda värdet på anläggningen cirka 48 
miljoner kronor. Försäljning under det värdet medför en engångsförlust, 
reaförlust. 

Ekonomisk översikt av alternativ 1, 2 och 3 
Förvaltningen har sammanställt en ekonomisk översikt av utfallet för de 
alternativ som presenterats ovan. Siffrorna bygger på vissa förutsättningar 
och antaganden som dock inte kan garanteras. 
Förutsättningar som antagits är följande. 

 Det sker en samverkan med AÖS från och med oktober 2023 vilket 
ger i princip obegränsad mängd matavfall till anläggningen. Före det 
datumet kommer mängden matavfall vara begränsad. 

 Behandlingsavgift uppgår till 350 kr/ton matavfall fram till oktober 
2023, därefter uppgår den till 250 kr/ton. 

 Effekten av klimatbonus för gödsel och produktionsstöd enligt 
Biogasmarknadsutredningens förslag har inte räknats med.  

 Rågaspriset antas vara samma som idag medan priset på uppgraderad 
biogas antas vara 0,7 kr/kWh. All producerad gas antas kunna säljas.  

 Kommunen kan själv medverka till att öka efterfrågan av fordonsgas, 
vilket gynnar prisbilden. 

Alternativ 3 används som referens. En vilande anläggning beräknas kosta 
drygt 3 miljoner kronor per år. 
Resultatet har beräknats för tre olika scenarier. Det finns tre olika 
produktionsnivåer 5, 8 och 15 GWh. Resultatet för alternativ 1 ”Sälja 
uppgraderad biogas”, har dessutom beräknats med begränsad volym 
matavfall men med viss mängd inköpt substrat respektive hur utfallet blir 
efter oktober 2023 förutsatt samverkan kan ske med AÖS. För alternativ 2 
”Sälja rågas” har endast utfallet med samverkan AÖS tagits med. 

 
Alternativ 1 med begränsat med matavfall beräknas gälla från januari 2022 
till oktober 2023, det vill säga en mycket begränsad period. Som ses ovan 
blir även detta alternativ bättre än att låta anläggningen vara vilande 
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(alternativ 3), trots kostnader för uppgradering och en del råvaror. Den 
rimliga produktionsambitionen som innebär minst risk är tillsvidare 8 GWh. 
Det huvudsakliga skälet till att utfallet för alternativ 2 blir så pass negativt i 
denna beräkning beror på att intäkterna från behandlingsavgiften för 
matavfall har halverats i kr/ton. Vid en samverkan med AÖS öppnar sig flera 
alternativ som kan vara intressanta.       

Prioriterade beslut 
För att kommunen ska kunna utnyttja den optionsrätt som framgår av avtalet 
med Göteborgs Energi, datum, har Göteborgs Energi meddelat att ett 
ställningstagande måste göras senast den 21 september 2021.  
Kommunstyrelsen behöver därför prioritera att fatta ett beslut i frågan för att 
undvika att Göteborgs Energi påstår att optionsrätten har gått förlorad och 
säljer anläggningen till någon annan aktör.  

Förvaltningens bedömning 
Det finns flera alternativ att hantera biogasanläggningen på i framtiden. 
Vissa av alternativen är beroende av vad andra aktörer kommer fram till för 
beslut. Det gör frågan komplex men öppnar även upp för möjligheter.  
Förvaltningen gör bedömningen att det är brådskande för kommunstyrelsen 
att ta ställning till köpoptionen avseende uppgraderingsanläggningen. För 
resterande frågor och alternativ gällande biogasanläggningen gör 
förvaltningen bedömningen att det inte är brådskande för kommunstyrelsen 
att fatta beslut kring dessa. Även om kommunstyrelsen skulle välja att fatta 
beslut om något av alternativen ovan i närtid så kommer det finnas möjlighet 
att ändra detta när förutsättningarna blir tydligare.  
Kommunledningsförvaltningen överlämnar underlaget för fortsatt politisk 
beredning. 

Finansiering 
I nuläget drivs anläggningen med underskott. Tekniska nämnden lämnar i sin 
senaste rapport en prognos på ett underskott på 4,7 miljoner kronor för år 
2021. De fyra olika alternativen innebär olika ekonomiska scenarier. 
Finansieringen, drift och investering, av respektive alternativ kommer få tas 
antingen som separata beslut eller i samband med budget/flerårsplan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningens, 2021-07-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2021    

Beslutet ska skickas till 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Patrick Nohlgren, samhällsbyggnadschef 
Magnus Fleischer, ekonomichef 
Sara Cronholm, kommunjurist 
 
 
Pia Alhäll 
Kommundirektör 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-23 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 80 Dnr 2021/00198  

Information om arbetet med att ta fram intressenter  
för avtal gällande försäljning av rågas från biogas-
anläggningen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.       

Information  
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2021, § 8, att genomföra 
alternativ 2 i utredningen ”Biogas i Falköping – förutsättningar och vägar 
framåt”, vilket innebar att biogasanläggningen skulle arrenderas ut, men 
ägandet till anläggningen skulle vara kvar på Falköpings kommun. I samma 
beslut gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att påbörja en 
upphandling kring en extern drift av biogasanläggningen. Uppdraget skulle 
delredovisas till kommunstyrelsen i mars månad.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 maj 2021, § 54, att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram intressenter för avtal 
gällande försäljning av rågas från biogasanläggningen. 
Utifrån det ”inriktningsbeslut” som kommunstyrelsen beslutade om den  
13 januari 2021 har kommunledningsförvaltningen i samarbete med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och externa konsulter arbetat vidare för att 
verkställa beslutet. Frågan har dock visat sig vara mycket komplex med flera 
omvärldsfaktorer som kommunen inte kan påverka. Utifrån de ovan nämnda 
uppdragen kommer förvaltningen att informera om det som framkommit 
gällande förutsättningar för kommunen att bedriva biogasanläggning, arbetet 
med att ta fram intressenter för rågasavtal samt förvaltningens vidare 
perspektiv till att verkställa kommunstyrelsens ”inriktningsbeslut”. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-10     
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-23 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
Digital justering 
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§ 82 Dnr 2021/00264  

Kommunstyrelsens budgetunderlag för åren 2022–2024 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelsens budget-

underlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022–2024.    

Sammanfattning 
Budgetunderlaget ska ge arbetsutskottet, som fungerar som budget-
beredande, en samlad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga 
förutsättningarna i nämnderna utifrån de budgetförutsättningar som har 
antagits inför budgetarbetet till flerårsplanen för åren 2022–2024. 
Kommunstyrelsens preliminära driftsram enligt budgetförutsättningar inför 
flerårsplanen för åren 2022–2024 är 99,7 miljoner kronor för år 2022. Detta 
är en minskning från budgetram för år 2021 med 400 000 kronor, vars ram 
var 100,1 miljoner kronor. Investeringar för kommunstyrelsen är 4,9 miljoner 
kronor och mark- och exploateringsinvesteringar är 57,3 miljoner kronor. 
Under våren 2021 har kommunledningsförvaltningen diskuterat sex områden 
som eventuellt behöver prioriteras, utifrån de politiskt satta målen samt 
utifrån resurser.  
Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 
ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 
kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-31 
Kommunstyrelsens budgetunderlag för åren 2022–2024    
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
 



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Susanne Beijbom   Ekonom   0515-88 50 78   susanne.beijbom@falkoping.se  
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 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens budgetunderlag för åren 2022–2024 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelsens budget-

underlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022–2024.        

Sammanfattning 
Budgetunderlaget ska ge arbetsutskottet, som fungerar som budgetberedande, 
en samlad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna i 
nämnderna utifrån de budgetförutsättningar som har antagits inför 
budgetarbetet till flerårsplanen för åren 2022–2024. 
Kommunstyrelsens preliminära driftsram enligt budgetförutsättningar inför 
flerårsplanen för åren 2022–2024 är 99,7 miljoner kronor för år 2022. Detta 
är en minskning från budgetram för år 2021 med 400 000 kronor, vars ram 
var 100,1 miljoner kronor. Investeringar för kommunstyrelsen är 4,9 
miljoner kronor och mark- och exploateringsinvesteringar är 57,3 miljoner 
kronor. 
Under våren 2021 har kommunledningsförvaltningen diskuterat sex områden 
som eventuellt behöver prioriteras, utifrån de politiskt satta målen samt 
utifrån resurser.    

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 31 mars 2021, § 40 besluts-
punkt 2, att ge nämnderna i uppdrag att ta fram preliminära utkast till 
verksamhetsplaner baserat på budgetförutsättningarna för flerårsplanen för 
åren 2022–2024. Nämnds arbetsutskott skulle ta fram utkast till verksam-
hetsplan senast den 30 juni 2021. Dokumentet skulle skickas till ekonomi-
avdelningen.        
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 5 maj 2021, § 61, om ändring 
och förtydligande kring benämningen av dokumentet och vilket beslutsorgan 
som ska fatta beslut om överlämnandet samt tidpunkten för överlämnandet. 
Nämnderna ska besluta om överlämnande av budgetunderlaget senast den 31 
augusti 2021. Budgetunderlaget ska skickas till budgetberedningen, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Enligt kommunallagen 11 kap 9 § ska nämnder lämna budgetförslag till 
styrelsen. Det är upp till kommunstyrelsen, i Falköpings kommun delegerat 
till kommunstyrelsen arbetsutskott, att bestämma när förslagen/budget-
underlagen ska lämnas in.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp har under våren diskuterat 
vad förvaltningen kan tänkas behöva prioritera utifrån de politiskt satta 
målen och resurser. De prioriterade områdena som diskuterades var följande. 

 Kommunledningsförvaltingens styrande och samverkande roll 

 Platsvarumärkesutveckling 

 Social hållbarhet och trygghet 

 Arbetsmarknadsmatchning 

 Klimatomställning 

 Digitalisering 

I underlaget beskrivs ovanstående i mer detalj under målen 1 till 4. Syftet 
med prioriteringarna är att ge kommunstyrelsen ett underlag för diskussioner 
under höstens process att fram verksamhetsplan för kommunstyrelsen för år 
2022. Texterna under målen är inte menat att se som kompletta måltexter. 
Fokus har lagts på det förvaltningen lyfter som inte framgår i nuvarande 
verksamhetsplan för år 2021. Måltexterna ska kompletteras med politiska 
uppdrag som har getts och med nya politiska uppdrag under hösten.   

Ekonomi 
Kommunstyrelsens nettobudgetram från år 2021 början var 100,1 miljoner 
kronor. Kompensation av år 2020 och 2021 års löner har skett om 3,8 
miljoner kronor samt en minskning av kapitalkostnader om 0,9 miljoner 
kronor, därav ny ram om 103 miljoner kronor. Dessa förändringar är inte 
med i tabellerna i dokumentet ”Kommunstyrelsens budgetunderlag för år 
2022–2024”. Det kommer att uppdateras till hösten. 
Enligt den preliminära driftsramen för kommunstyrelsen finns det en 
minskning av nettobudgetram om 0,4 miljoner kronor. Minskningen finns 
under verksamhetskostnader under budget för år 2022. En ytterligare 
minskning om 0,8 miljoner kronor finns i verksamhetskostnader för plan för 
åren 2023 och 2024. 
Justeringen mellan åren 2021 och 2022 är enligt förslag en minskning av 
kommunstyrelsens bidragsgivning med 0,4 miljoner kronor. Kvarvarande 
budgetmedel kommer täcka det avtal som är tecknat med Dalénium Science 
Center om cirka 3 miljoner kronor, samt även avtalet med Ållebergs 
segelflygmuseum om 80 000 kronor. 

Finansiering 
Falköpings kommuns driftsbudgetramar och investeringsramar för år 2022 
beslutades av kommunfullmäktige den 26 oktober 2020, § 159, i ärendet 
”Flerårsplan för åren 2021-2023 och budget för år 2021”. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-31 
Kommunstyrelsens budgetunderlag för åren 2022–2024        

Beslutet ska skickas till 
Budgetberedningen  
Pia Alhäll, kommundirektör  
Per Larsson, kommunutvecklare  
Susanne Beijbom, ekonom 
 
 
 
Susanne Beijbom  Per Larsson 
Ekonom   Kommunutvecklare  
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KOMMUNSTYRELSEN I BUDGETUNDERLAG FÖR ÅR 2022-2024 I 2 

Inledning  

 

SYFTE 

Syftet med utkast till budgetunderlaget är att ge ar-
betsutskottet, som fungerar som budgetberedande, 
en samlad bild av de ekonomiska och verksamhets-
mässiga förutsättningar i nämnderna som de budget-
förutsättningar som Falköpings kommun antagit in-
för budgetarbetet till flerårsplan för år 2021-2023. 
Nämndernas budgetunderlag ska ha sin utgångs-
punkt i årets budgetförutsättningar men även utifrån 
gällande policy och riktlinjer för ekonomi- och verk-
samhetsstyrning.  

I nämndens budgetunderlag ska även eventuella 
konsekvenser beskrivas utifrån de preliminära ra-
marna från budgetförutsättningarna. 

KOMMUNSTYRELSENS UPPDRAG 

Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och sam-
ordna den kommunala organisationen och ha över-
blick över nämndernas verksamhet samt den verk-
samhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommun-
styrelsen har ett övergripande ansvar för den ekono-
miska förvaltningen samt beredning av ärenden till 
kommunfullmäktige och ansvarar även för att verk-
ställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut. 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN LYDER 

UNDER KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunledningsförvaltningen uppdrag är att leda 
strategiska utvecklingsprocesser, samordna, stödja, 
utveckla och följa upp med helhetsperspektiv på 
uppdrag av kommunstyrelsen. Kommundirektören 
leder Kommunledningsförvaltningen och är tillika 
chef för övriga nämnders förvaltningschefer och är 
länken till politikerna i kommunstyrelsen. Kommun-
ledningsförvaltningen ska stärka rollen i de strate-
giska och kommungemensamma frågorna för att 
uppnå ett helhetsperspektiv så att effektiviteten för-
stärks och kvalitén förbättras.  

I Kommunledningsförvaltningen ingår ansvarsområ-
dena Ekonomi, Hållbar kommunikation, Hållbar ut-
veckling, Stadsbyggnad, Näringsliv och HR. 

EKONOMI 

Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiad-
ministration samt samordnar kommunens budget-, 
uppföljnings- och årsredovisningsarbete samt arbetet 
med inköp, upphandlingar och statistik. 

HÅLLBAR KOMMUNIKATION 

Avdelningen har uppdraget att aktivt främja och 
skapa långsiktig hållbar utveckling med fokus på 
kommunikation, IT och kansli. Detta innefattar 
bland annat kommunikation internt och externt, in-
formationssäkerhet, beredningsprocesser, juridiskt 
stöd, diarium och arkiv, utveckling inom IT och tele-
foni, digitalisering och demokratiutveckling. 

HÅLLBAR UTVECKLING  

Avdelningen har uppdraget att arbeta aktivt med att 
främja och skapa långsiktig hållbar utveckling med 
fokus på mångfald, folkhälsa, miljö, klimat, infra-
struktur, logistik, samt internationella frågor och ut-
veckling av det systematiska kvalitetsarbetet internt. 

STADSBYGGNADSAVDELNINGEN 

Avdelningen arbetar med strategisk fysisk planering, 
mark- och exploatering samt naturvård på uppdrag 
av kommunstyrelsen. Avdelningen servar byggnads-
nämnden som myndighetsnämnd, som i sin tur har 
lagkrav på att tillhandahålla vissa tjänster och utöva 
visst arbete, som bland annat handlar om service och 
tillsyn. 

NÄRINGSLIV 

Avdelningen har uppdraget att arbeta med närings-
livsutveckling och utveckling av besöksnäring ge-
nom att skapa goda förutsättningar för lokal närings-
livsutveckling genom ett lokalt engagemang.  Avdel-
ningen ska också finnas som en aktiv och naturlig 
part i det lokala, regionala och nationella utveckl-
ingsarbetet. 

HR 

Avdelningen har uppdrag att leda, samordna och 
följa upp kommunens utveckling inom personalom-
rådet samt vara ett stöd för chefer och medarbetare 
och bidra till ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. 
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De personalstrategiska medlen syftar till att utifrån 
kommunens mål prioritera insatser inom kompetens-
utveckling samt införa verktyg och metoder för stän-
diga förbättringar. 

SAMVERKAN OCH SAMORDNING 

Här återfinns de områden där kommunstyrelsen har 
gemensamt myndighetsansvar med andra kommu-
ner. 

Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet 
Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som har ett 
myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsom-
rådet. 

Skaraborgs Kommunalförbunds utgör plattformen 
för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i 
Skaraborgs 15 kommuner. 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-
borg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings 
kommun. 

Under kommunstyrelsen ligger en del av kommu-
nens bidragsgivning. Bidrag ges till aktivitets- och 
investeringsstöd, under vissa förutsättningar, till för-
eningar/aktiviteter som inte kan inrymmas i annan 
nämnds verksamhetsområde. 

UTSKOTTET FÖR SOCIAL HÅLLBARHET 

Utskotten ska styra och leda kommunens arbete när 
det gäller social hållbarhet under mandatperioden 
2019-2022. Utskottet ska jobba med ett helhetsper-
spektiv och hantera frågor som är nämnds- och för-
valtningsövergripande. 

KOMMUNSTYRELSENS ORGANISATION 

Bild över kommunstyrelsens organisation kommer 
att finnas med i beslutad verksamhetsplan år 2022. 
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Omvärldsanalys 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR 

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och 
långsiktighet i hur trender och förändringar påver-
kar våra möjligheter att skapa Det Goda Livet i Fal-
köping, och att förverkliga de mål som formulerats 
för kommunens framtida utveckling. Omvärldsana-
lysen ska ge förståelse och skapa handlingsbered-
skap i den kommunala organisationen och fungera 
som underlag för strategiska frågor i flerårsplanen. 
Falköpings kommun står som alla kommuner inför 
stora förändringar. Befolkningen åldras, teknikut-
vecklingen går snabbare och snabbare, flyttning sker 
från land till stad, klimatet förändras och påverkar 
oss, osv. Arbetet med omvärldsanalys innebär att 
Falköpings kommun tar ett helhetsgrepp på de tren-
der och förändringar som bedöms ha störst betydelse 
för kommunen. 

NÄMNDENS OMVÄRLDSANALYS 

Kommunstyrelsen är en nämnd som andra, samtidigt 
som den har en tillsynsplikt på andra nämnder och 
förvaltningen förväntas leda och stötta i flera kom-
munövergripande processer. Att samverkan fungerar 
både inom och utanför förvaltningen är av största 
vikt och förvaltningen ser att arbeta med roller och 
förväntningar behöver ske.  

För att kommunstyrelsens organisation ska lyckas 
med sina uppdrag krävs struktur och ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Många utmaningar kräver samarbete 
av kommunens verksamheter över förvaltnings- och 
avdelningsgränser, vilket gör kravet om uppföljning 
utifrån helheten än viktigare.  

Att möta och minska klimatförändringarna är stän-
digt närvarande i kommunens organisation. Flera åt-
gärder sker, så som att minska matsvinn, avfall och 
energiförbrukning, men fler insatser behövs.  

Falköpings kommun är en landsbygdskommun som 
är stor till ytan. För att behålla kommunens karaktär 
och utformning behövs insatser i Falköpings tätort så 
väl som i kommunens andra tätorter och landsbygd.  

Det förebyggande arbetet syftar till att möta utma-
ningen om ett polariserat samhälle. Kommunens 
verksamheter måste arbete förebyggande för att för-
hindra ökning av segregation, samhällsklyftor och 
socioekonomiska riskgrupper.  

Glokal samverkan betyder att koppla samman den 
globala och lokala nivån.  Omvärldshändelser påver-
kar Falköpings kommun direkt, och kommunens or-
ganisation behöver vara redo att påverka tillbaka. 
Att arbeta medskapande innebär att invånare ska ha 
möjligheten till inflytande i de lokala frågorna kring 
utveckling och service.  

 

 

 

 

 

 

 



5 I BUDGETUNDERLAG FÖR ÅR 2022-2024 I KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunfullmäktiges övergripande mål och agenda 2030 

MÅLSAMMANSLAGNING 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 
ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 
målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 
för hållbar utveckling som berör oss alla. De glo-
bala målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa 
klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga 
samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 
en koppling mellan de globala målen och de lokala 
kommunala målen vilket går att utläsa både genom 
ikonerna i början av varje mål men också i den lö-
pande måltexten. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

Texten under de fyra målen beskriver 

kommunledningsförvaltningens un-

derlag om prioriterade områden inför 

verksamhetsplanen 2022. Måltexterna 

ska inte ses som komplett eller omfat-

tande utan som ett underlag för fortsatta 

diskussioner för verksamhetsplanen för kommun-

styrelsens 2022.  

 I Falköpings kommun skapas det goda livet till-
sammans genom tron på att framtiden går att ut-
veckla och förbättra. 

Det är människorna som skapar ett hållbart sam-
hälle 

Kommunledningsförvaltningen har ansvaret att 
samordna kommunens övergripande arbete inom 
social hållbarhet. Det handlar om att skapa platt-
formar för samarbete, att tillsammans med organi-
sationens förvaltningar identifiera frågor som krä-
ver samordning i mellanrummen samt skapa struk-
tur för arbete utifrån detta.  

Falköpings kommun har länge arbetat med social 
hållbarhet genom främjande och förebyggande me-
toder och ser det av stor vikt att inte låta det arbetet 
växlas ner eller förminskas. Medborgarundersök-
ningen från år 2020 visade att invånare upplever sig 
mindre trygga i Falköpings kommun än i jämför-
bara kommuner, både i stads- och landsbygdsmiljö. 
Den faktiskt och den upplevda tryggheten måste 
förbättras för kommunens invånare då detta är en 
förutsättning för att social hållbarhet, attraktivitet 

och näringsliv ska kunna utvecklas. Utskottet för 
social hållbarhet riktar även fokus på det övergri-
pande trygghetsarbetet i Falköpings kommun där 
målet är att öka den faktiska och upplevda trygg-
heten inom kommunen. Kommunledningsförvalt-
ningen är central i att skapa en struktur för det kom-
munövergripande arbetet.   

Bra bostäder och goda boendemiljöer  

Kommunstyrelsen främjar bostadsförsörjningen ge-
nom att ha en aktiv och drivande roll. Översyn av 
möjligheter att öka rörligheten inom bostadsbe-
ståndet behövs, likaså en fortsatt samverkan med 
fastighetsägare, bostadsutvecklare samt andra aktö-
rer på bostadsmarknaden. En viktig del är också ett 
tätt samarbete med Falköpings Hyresbostäder AB i 
planering, byggande av bostäder och utvecklingen 
av områden.   

För att säkerställa ett hållbart  bostadsbyggande är 
det viktigt att kommunledningsförvaltningen har 
tydliga riktlinjer vad gäller strategiska köp av fas-
tigheter för ökad markberedskap.  

Arbetsmarknadsinsatser  

Under våren 2020 antogs en ny arbetsmarknads-
strategi för Falköpings kommun som ställer krav på 
hela kommunens organisation att ta en aktiv roll i 
att få fler personer i egen försörjning. Kommunled-
ningsförvaltningen ser sin roll att stärka och ut-
veckla relationerna med det lokala näringslivet för 
att stötta i att få fler personer i egen försörjning. 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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PLANERAD UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSE 

 

Diskussion sker under hösten vilka indikatorer ska fortsätta följas upp. 

Insatser under mål 1 under år 2022 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falkö-

ping 

 

Falköpings kommun ska vara en bra plats 
att bo, verka och leva i - en plats där med-
borgarna känner stolthet 

Värdeskapande stads- och lands-
bygdsmiljöer 

Arbetet med utveckling av stadskärna som syftar 
till att utveckla Falköping stadskärna som en till-
gänglig och hållbar mötesplats och stärka olika 
funktioner i staden och kopplingen mellan dessa, 
kommer att fortskrida under 2022. Som en del av 
detta arbete har Falköpings kommun tillsammans 
med Svenska kyrkan och i samarbete med Sveriges 
Arkitekter arrangerat en arkitekttävling med fokus 
på utveckling av stadskärna. 

Klimatsmart kommun med goda och håll-
bara kommunikationer samt utbyggd in-
frastruktur 

Kommunstyrelsen arbetar för att Falköpings kom-
mun både som organisation och geografisk yta ska 

vara fossilfri år 2030. Detta kommer att göras ge-
nom att samordna och stötta samtliga nämnders im-
plementering av klimatstrategin 2020-2030.  

Kommunstyrelsen arbetar även med att underlätta 
för kommunens invånare att göra hållbara val i var-
dagen genom energirådgivning till företag och pri-
vatpersoner samt med insatser i sociala medier. 

Under juni månad 2021 antas en ny klimatstrategi 
för Falköpings kommun. Strategin innebär att ett 
helhetsgrepp tas kring frågan om klimatförändring-
ar och den ekologiska framtiden för kommunen. 
Kommunledningsförvaltningens roll är att leda ar-
betet i att implementera strategin i kommunens alla 
verksamheter genom handlingsplaner och stöd i 
verksamhetsplaner, genom kunskapshöjande insat-
ser och medborgardialoger om klimatfrågan. Kom-
munledningsförvaltningen behöver också, precis 
som alla andra verksamheter, fortsätta sin egen om-
ställning i en ekologiskt hållbar riktning. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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PLANERAD UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSE 

 

Diskussion sker under hösten vilka indikatorer ska fortsätta följas upp. 

Insatser under mål 2 under år 2022   

Kommunikativa indikatorer Period 

Resande med stadstrafiken (Västtrafik) Årligen

In- och Utpendling (SCB) Årligen

Kommunens information till företagen (Svensk näringslivs mätning av näringslivsklimatet) Årligen

Andel med tillgång till bredband om minst 100bit/s (Post- och telestyrelsen) Årligen

Näringslivets nöjdhet med bredbandstillgång (Svensk näringslivs mätning av näringslivsklimatet) Årligen

Koldioxidutsläpp (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet - RUS) Ton/ invånare Årligen

Andel lokalproducerad energi (Falbygdens Energi) Årligen

Energianvändning per invånare (Kommunens statistik) Årligen

Befolkningsutveckling (SCB) Tertialsvis

Antal nya lägenheter i flerbostadshus (Kommunens statistik) Tertialsvis

Antal nya småhus (Kommunens statistik) Tertialsvis

Fastighetspriser (SCB) Tertialsvis

Samlad bedömning 

Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå.

Exempel: Samverkansöverenskommelse - polisen och kommunen, Arbetsmarknadsstrategi, 

Bostadsförsörjningsstrategi och Policy för medborgardialog. 

Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen

Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och 

statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser. 

Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende

Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning.
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Falköping –  en drivande aktör  

Kommunstyrelsen arbetar för att Falkö-
pings kommun ska upplevas som en kre-
ativ och drivande kommun.  

Oavsett om personer arbetar med det eller inte så 
har varje plats ett varumärke. Varumärket är de atti-
tyder, tankar och värderingar som kopplas till plat-
sen – det är något som skapas i kontakt med om-
världen. Platsvarumärket ägs av alla i Falköpings 
kommun, och det är bara tillsammans och gemen-
samt som arbete med det kan göras. Värdering av 
Falköpings kommun är en underbar plats som kan 
utvecklas och marknadsföras än bättre delas av 
både kommunens organisation och av näringslivet, 
och är därför den grund som arbetar utgår ifrån.  

Kommunledningsförvaltningen ser att arbetet med 
att utveckla Falköpings kommuns platsvarumärke 
behöver göras de kommande åren och att förvalt-
ningen spelar en viktig roll i detta. Näringslivsav-
delningen och kommunikationsavdelningen är båda 
nyckelfunktioner i arbetet, men det kommer även 
krävas stöd från hela förvaltningen. Kommunstyrel-
sen arbetar kontinuerligt med att skapa goda förut-
sättningar för etableringen av nya företag och möj-
lighet för utveckling för befintliga företag.  

Mössebergsutredningen ska förverkligas genom 
försäljningen av vandrarhemmet och organisato-
riska förändringen med inrättande av Platåbergs-en-
heten. En strategisk del under kommunstyrelsen in-
rättas, med målsättning att utveckla Platåbergen till 
en hållbar destination.

PLANERAD UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSE 

  

Diskussion  sker under hösten vilka indikatorer ska fortsätta följas upp. 

Insatser under mål 3 under år 2022  

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande 

och förnyande med en tillitsbaserad styrning 

 

 

 

Förnyelse och utveckling 

Kommunstyrelsen har ett övergripande an-
svar för flera frågor som påverkar hela den kommu-
nala organisationen. Under kommunstyrelsen sker 
samordning av utmaningar så som klimatarbete, 
trygghet, social hållbarhet, medskapande och digita-
lisering.  

Digitalisering  

Kommunledningsförvaltningen har en stöttande och 
en styrande roll i alla processer, och dessa olika rol-
ler visar sig väldigt tydligt gällande digitali-
seringen. En ny digitaliseringsstrategi antogs under 
2021 där visionen beskrivs med att flera arbetsupp-
gifter automatiseras för att möjliggöra medarbetare 
att arbeta med mer kvalitativa uppgifter med med-
borgaren i fokus.  

Samtidigt är det inte enbart kommunens politiska 
beslut som styr digitaliseringen framåt – krav ställs 

i nationell lagstiftning på bland annat planerings- 
och bygginformation.  

En lärande och utvecklande verksamhet  

Kommunstyrelsen eftersträvar ett förändringsledar-
skap och ett tillitsbaserat arbetsklimat där nämnden 
kommer att vara ledande i kompetenshöjande insat-
ser till kommunens verksamheter.  

Hela organisationens utveckling vilar på att med-ar-
betare utvecklas och stannar. När personal får ar-
beta under en längre tid i organisationen skapar det 
både bättre samarbeten men också insiktsfulla ef-
fektiviseringar. Personal måste rekryteras, ut-veck-
las, behållas och avslutas på tillfredsställande och 
långsiktiga sätt. 

Under år 2022 kommer kommunstyrelsen fortsätta 
att implementera hållbarhetsanalyser i styrmodellen 
genom Agenda 2030. Kommunstyrelsen ska också 
utbilda personal och inspirera till hållbara val för 
både personal och invånare. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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PLANERAD UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSE 

 

Diskussion sker under hösten vilka indikatorer ska fortsätta följas upp. 

Insatser under mål 4 under år 2022  
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Personalplanering 

 

 

PERSONALPLANERING 

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen under 
år 2021 i uppdrag att se över stöd-, service- och 
stabsfunktioner i hela den kommunala organisat-
ionen med syfte att skapa högre kvalitet och effekti-
vitet. Uppdraget som kommundirektören har med 
genomlysningen i kommunledningsförvaltningens 
organisation är inte klar vid rapporttillfället. 

Där av lämnas ingen plan för åren 2022-2024 i 
denna tabell. 

De 86,5 stycken tillsvidaretjänster inom kommun-
ledningsförvaltningen kopplat till personalkostna-
der om -60,8 miljoner kronor före kompensation 
och utgår från budget 2021.  

Arvoden till Politik -4,5 miljoner kronor. 

De 6 st förvaltningschefer är med i kommunstyrel-
sen personalplanering, personalkostnader samt öv-
riga kostnader hamnar i respektive nämnd där för-
valtningschefen har sitt uppdrag. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING  

Kommunledningsförvaltningen kommer fortsätta 
att utgå från den kommunövergripande kompetens-
försörjningsplan som är fastställd för perioden 
2021-2022. 

ARBETSMILJÖ 

För att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav ska Falkö-
pings Kommun som arbetsgivare fördela uppgifter i 
arbetsmiljön på olika personer och befattningar i 
verksamheten. För att säkerhetsställa detta har rutin 
angående arbetsgivarens ansvar och krav på fördel-
ning av arbetsmiljöuppgift uppdaterats under år 
2021. 

 

 

 

Personalplanering Utfall 2020 
Prel utfall 

2021 
Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Personalsammansättning

Tillsvidare anställda

Kommunledningsgruppen (KLG)  6,0      6,0     

Kommunledningsförvaltningen (KLF)  85,0      86,5     

Visstidsanställda  6,0      2,0     

Timanställda  25,0      25,0     

Antal årsarbetare  90,3      90,3     

Rektytering/Omsättning

Pensionsavgångar  1,0      2,0     

Omsättning  4,0      4,5     

Rekrytering behov

Frånvaro

Sjukfrånvaro 2,4%

Ej tillsatt personal dagar  5,0     
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Preliminär budgetram för år 2022

DEMOGRAFIMODELL 

Falköpings kommuns demografimodell baseras på 
förändringar i budget mellan budgetåren i respek-
tive åldersgrupp.  

- 1-5 år 
- 6-15 år 
- 16-18 år 
- +65 år 

Förändringen i respektive åldersgrupp multipliceras 
sedan med kommunens nettokostnad, enligt räken-
skapssammandraget för år 2018, uppräknat med 
förväntad prisutveckling till år 2022.  

 

NETTOKOSTNADER 

För att kompensera nämnder utifrån prisökningar 
används SKRs modell för prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) för övrig förbrukning, vilket för 
år 2022 beräknas till 2,0 %. Förändringen avser 
nämndens nettokostnad, alltså resultatet av nämn-
dens kostnader minus intäkter räknas upp. Nämnder 

som till stor del finansieras av statliga bidrag eller 
andra intäkter riskerar därför att inte få någon upp-
räkning av sina nettokostnader, eftersom modellen 
baseras på att även intäkterna bör öka i samma nivå 
som kostnaderna. 

DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGAR 

I flerårsplan för år 2021-2023 finns kommunens 
fleråriga investeringsprojekt specificerade. I resurs-
fördelningen ges respektive nämnd som är inblan-
dad i investeringen en kompensation utifrån det 
projektdirektiv som finns framtaget, om inget annat 
anges i projektdirektivet. Eventuella avvikelser 
mellan medlen som fördelas igenom resursfördel-
ningen och verkligt utfall kan behöva justeras i 
kommande budgetar. I detta ingår inte kompensat-
ion för kapitalkostnader. 

ÖVRIGA JUSTERINGAR 

Nämndernas ramar kommer även under budgetperi-
oden justeras med årets löneöversyn och kapital-
kostnader som ännu inte är klara.  

Ingen av ovanstående justeringar kommer dock ha 
någon påverkan på kommunens resultat då kostna-
den finns budgeterad under centrala poster eller 
inom finansen. 

Demografiförändrningar år 2021-2024

antal 2021 2022 2023 2024

1-5 år  2 039      6     -27      3     

6 - 15 år  4 351     -84      39      6     

16 - 18 år  1 238     -22      9      2     

+65 år  7 478     -123      45      11     
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Kommunstyrelsens preliminära resultatbudget 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE        RE-

SULTATBUDGET FÖR PERIOD ÅR 2022-2024 

Kommunstyrelsens nettobudgetram från år 2021 
början var    -100,1 miljoner kronor. Kompensation 
av år 2020 och 2021 års löner har skett om -3,8 mil-
joner kronor samt en minskning av kapitalkostnader 
0,9 miljoner kronor, där av ny ram om -103 miljo-
ner kronor. Dessa förändringar är inte med i 
ovanstående tabell för budget 2021, 2022, plan 
2023 och plan 2024. Det kommer att uppdateras till 
hösten. 

Enligt den preliminära driftsramen för Kommunsty-
relsen finns det en minskning av nettobudgetram 
om 0,4 mnkr.  Minskningen finns under verksam-
hetskostnader under budget 2022. En ytterligare 
minskning om 0,8 mnkr finns i verksamhetskostna-
der för plan 2023 och 2024. 

PRELIMINÄR RESULTATBUDGETS PÅVERKAN 

PÅ NUVARANDE VERKSAMHET 

Utefter beslut under vår 2021 om upphandling av 
ny aktör till skidbacke och camping,  kommer 
denna verksamhet påverka år 2022 års budgetram. 
Kommer en extern aktör ta över från 2022-04-01,  
minskar budgetintäkt under Avgifter mm från 10,9 
mnkr till 8 mnkr. (i denna minskning är budget om 
0,3 mnkr från vandrarhemmet inkluderat) Personal-
kostnader kommer också att minska med ca 1 mnkr, 
verksamhetskostnader minskar med 0,9 mnkr. Av 
de interna kostnaderna kommer dock den interna 

hyran från samhällsbyggnadsförvaltningen kvarstå 
om ca 1,5 mnkr. 

Ytterligare en osäkerhet i interna intäkter är angå-
ende finansiering av kommunikatör som är anställd 
på kommunledningsförvaltningen, men servar Tek-
niska nämnden och Samhällsskydd Mellersta Ska-
raborg. Det handlar i så fall om minskad intäkt om 
0,7 mnkr. Beroende hur kommunstyrelsens beslut 
§66 från år 2016 hanteras om shablonersättning 
fortsatta fördelning om 0,8 mnkr, kan intäkt mins-
kas under Stadsbidrag. 

Tillsammans blir detta minskning av 4,4 mnkr från 
21,8 mnkr intäkter år 2022 till 17,4 mnkr. 

Inom Personalkostnader lämnas ingen kommentar i 
denna rapport då genomlysning av organisationen 
inte är klar vid rapportinlämning. Beroende av 
denna tas diskussion upp under höstens budgetpro-
cess i nämnden. 

Inom verksamhetskostnader finns kostnadsökningar 
som avtal, licenser medför årligen. Framför allt 
inom IT-avdelningen där digitalisering har ökat 
drastiskt från verksamheterna i hela kommunen un-
der pandemiåret.  

Summa kostnader ca 125, 4 mnkr. En nettobud-
getram om ca 108 mnkr för år 2022 lämnar kom-
munledningsförvaltningen som förslag i detta bud-
getunderlag. 

 

  

Prel. resultatbudget (mnkr)  Budget 2021 
Prognos april 

2021 
Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Intäkter

Avgifter mm 10,9 10,6  10,9      10,9      10,9     

Statsbidrag 1,6 1,6  1,6      1,6      1,6     

Övriga intäkter 3,3 3,3  3,3      3,3      3,3     

Interna intäkter 6,0 6,0  6,0      6,0      6,0     

Summa intäkter  21,8      21,5      21,8      21,8      21,8     

Kostnader

Personalkostnader -65,3 -68,3 -65,3     -65,3     -65,3     

Verksamhetskostnader -42,3 -43,9 -41,9     -41,1     -41,1     

Kapitalkostnader -6,5 -6,5 -7,4     -7,4     -7,4     

Interna kostnader -7,8 -6,9 -6,9     -6,9     -6,9     

Summa kostnader -121,9     -125,5     -121,5     -120,7     -120,7     

Resultatbudget för 

kommunstyrelsen -100,1     -104,1     -99,7     -98,9     -98,9     
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Kommunstyrelsens preliminära verksamhetsbudget 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Nettobudget för Kommunledningsförvaltningen är  
-83,4 mnkr vid årets början 2021. Här i tabellen är 
budget för år 2022 -83,6 mnkr. Utifrån att kompen-
sation av löner och minskning av kapitalkostnader 
ökar ramen tillsammans om - 2,9 mnkr under år 
2021. 

Utefter resonemang av minskade intäkter om 4,4 
mnkr och ökade verksamhetskostnader om ca 1 
mnkr uppskattas nettobudgetram ökningen hos 
kommunledningsförvaltningen  till 5,4 mnkr. 

I denna rapport kvarstår uträkning av personalkost-
nader efter de 86,5 stycken tillsvidareanställda från 
år 2021. Någon utökning eller minskning har inte 
tagit hänsyn till då översyn av organisation inte är 
klar vid rapporttillfället. Hänsyn bör också tas till 
kompetens vid rekryteringsbehov (mål 4) samt pla-
nering av pensionsavgångar i personalplanering för 
åren 2022-2024. 

Summa förslag för nettobudgetram för kommunled-
ningsförvaltningen år 2022 är -91,9 mnkr. 

SAMVERKAN OCH SAMORDNING 

Skillnaden mellan åren 2021 och 2022 är förslag 
med en minskning av KS bidragsgivning med 0,4 
mnkr. Kvar av budgetmedel kommer täcka det avtal 
som är tecknat med Dalénium Science Center  om 
ca 3 mnkr Samt även det avtal med Ållebergs sege-
flygmuseum om 80 000 kronor. 

Ingen ny ansökan från Floby Marknadsförening om 
föreningsbidrag till hyra av föreningslokal om 
20 000 kronor är med i detta underlag. 

Inga kända ansökan om bidrag avloppsledningar. 

Avtal med Mat och Kultur gäller till och med år 
2022 och finns med i budget. 

Budget för Miljösamverkan, medlemsavgifter till 
Sveriges kommuner och Regioner samt Skaraborgs-
kommunalförbudn budgetars som föregående år. 

Summa förslag för nettobudgetram för samverkan 
och samordning år 2022 är – 9,2 mnkr 

POLITIK 

Inga utökningar, utgår från samma budgetram som 
från år 2021. 

Summa förslag för nettobudgetram för Politik år 
2022 är -6,9 mnkr. 

KOMMUNSTYRELSENS NETTOBUDGETRAM 

En preliminär uppskattning av kommunstyrelsens 
nettobudgetram för år 2022 är – 108 mnkr. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prel. verksamhetsbudget (mnkr)  Budget 2021 
Prognos april 

2021 
Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunledningsförvaltningen -83,4 -87,5 -83,6 -82,8 -82,8

Samverkan och samordning -9,6 -9,6 -9,2 -9,2 -9,2

Politik -7,1 -6,9 -6,9 -6,9 -6,9

Kommunstyrelsens budgetram -100,1     -104,0     -99,7     -98,9     -98,9     
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Kommunstyrelsens preliminära investeringsbudget 

 

 

KOMMUNSTYRELSENS INVESTERINGAR 

En summa om -2,8 miljoner kronor för kommunö-
vergripande investeringar finns avsatt till IT-avdel-
ningen. 

Investering för ekonomisystem beräknas till -1,1 
mnkr. 

Beroende på beslut angående camping och skid-
backe kommer en diskussion om prioritering av in-
vesteringar till denna verksamhet göras. För år 2022 
finns -1 mnkr avsatt till övriga investeringar. 

En ny plan behöver upprättas för åren 2022-2024 
efter beslut. 

MARK- OCH EXPLOATERINGS INVESTERINGAR 

Den preliminära mark- och exploaterings budget för 
år 2022 är -57, 3 miljoner kronor. Se tabell på nästa 
sida. 

De justeringar som finns till budgetunderlaget är att 
start för MEX-projekt Österängsgatan flyttas framåt 
ett år, medan genomfartsgata Fåraberget ompriori-
teras på framtiden för att skapa utrymme för ett nytt 
MEX-projekt avseende nya spår på Marjarp med 
start år 2022-2023. 

Diskussion tas upp under höstens budgetprocess i 
nämnden. Återkommer med mer detaljerat underlag 
till hösten. 

Prel. investeringsbudget (mnkr)  
Prognos utfall 

tom 2021 

Budget 

2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Kommunstyrelsens investeringar -3,8 -4,9 -4,9 -4,9

Kommunövergripande IT-investeringar -2,8 -2,8 -2,8 -2,8

Ekonomisystem 0,0 -1,1

Laddinfrastruktur -1,0

Övriga investeringar -1,0 -2,1 -2,1

Summa Kommunstyrelsen -3,8 -4,9 -4,9 -4,9
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Mark och exploatering (mnkr)  
Total 

projektkalkyl 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Plan 

2026 

MARJARP LOGISTIKOMRÅDE

Marjarp etapp 1-3 -46,1 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Gata -33,3 -2,5

VA -12,2

Övrigt -0,6

Överlämningsbangård -28,5 -7,0 -15,5 -5,0 0,0 0,0 0,0

Gata -28,5 -7,0 -15,5 -5,0 0,0 0,0 0,0

VA

FÅRABERGET

Fåraberget etapp 2B bostadsområde -19,7 -16,4 -1,0 0,0 0,0 0,0

Gata -12,3 -9,3 -1,0

VA -7,1 -7,1

Övrigt -0,3

Nordmannagatan rondell inkl gator -11,4 -3,3 -8,1 0,0 0,0 0,0

Gata -11,1 -3,0 -8,1

VA -0,3 -0,3

Övrigt

Förlängning Nordmannagatan -25,5 -7,0 -17,0 -1,5 0,0 0,0

Gata -18,4 -5,0 -11,9 -1,5

VA -7,1 -2,0 -5,1 0,0

Övrigt 0,0

Östrerängsgatan gata, rondell, 

grönområdede -22,0 0,0 -9,0 -13,0 0,0 0,0

Gata -10,7 -4,0 -6,7

VA -11,3 -5,0 -6,3

Övrigt

Fåraberget genomfartsgata -15,7 0,0 0,0 -5,4 -9,3 -1,0

Gata -13,3 -3,0 -9,3 -1,0

VA -2,1 -2,1

Övrigt -0,3 -0,3

ÖVRIGT

Rivning av Nilserikssonsgatan 13 samt 

iordningställande av pendelparkering -2,8 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Gata -2,8 -2,5

Iordningställande Vintervägen i Stenstorp -5,9 0,0 0,0 0,0 -5,9 0,0

Gata -3,7 -3,7

VA -2,1 -2,1

Övrigt -0,1 -0,1

Övriga exploateringar -25,0 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2

Summa mark och exploatering -202,6 -40,4 -57,3 -29,1 -19,4 -5,2 -4,2
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Förändring av verksamhet med eventuell påverkan på 

andra nämnder 

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING 

Kommunstyrelsen har inga kända verksamhetsför-
ändringar i detta preliminära budgetunderlag. 

  



Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9, 521 81 Falköping 
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§ 83 Dnr 2021/00269  

Budgetramjustering kopplat till tidigare beslut för år 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna budgetram-

justeringen för år 2021 års driftsbudget enligt punkterna nedan och som 
finns specificerade i bifogad bilaga till ärendet.         

Sammanfattning 
Falköpings kommun har i tidigare beslut och gällande flerårsplan 2021–2023 
beslutat om olika justeringar i parametrar som påverkar kommunens drifts-
budget, men någon justering eller omföring av budgetmedel har inte gjorts. 
Det gäller följande delar. Kommunfullmäktiges beslut om att omfördela  
250 000 kronor från KS oförutsett inom centrala avseende efterskänkning av 
tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021, sänkning av personal-
omkostnadspålägg till 40,15 procent från år 2021, utfördelning av kapital-
kostnader i internhyran rörande Ållebergsgymnasiet, justering av nämndernas 
budgetram för internhyra kopplat till internränteförändringen som sänktes till 
1,25 procent från år 2021, budgetramomfördelning från centrala poster 
kopplat till kommunstyrelsens beslut om strategiska utvecklingsmedel till 
nämnderna.  
Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 
ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 
kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-02 
Bilaga 1 – Tabell över budgetramjusteringar kopplat till tidigare beslut för år 2021 
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
 



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Christoffer Eriksson   Ekonom   0515-88 50 78   christoffer.eriksson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Budgetramjustering kopplat till tidigare beslut för år 
2021 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

budgetramjusteringen för år 2021 års driftsbudget enligt punkterna nedan 
och som finns specificerade i bifogad bilaga till ärendet.        

Sammanfattning  
Falköpings kommun har i tidigare beslut och gällande flerårsplan 2021-2023 
beslutat om olika justeringar i parametrar som påverkar kommunens 
driftsbudget, men någon justering eller omföring av budgetmedel har inte 
gjorts. Det gäller följande delar, kommunfullmäktiges beslut om omfördela 
250 000 kronor från KS oförutsett inom centrala avseende efterskänkning av 
tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021, sänkning av 
personalomkostnadspålägg till 40,15 procent från år 2021, utfördelning av 
kapitalkostnader i internhyran rörande Ållebergsgymnasiet, justering av 
nämndernas budgetram för internhyra kopplat till internränteförändringen 
som sänktes till 1,25 procent från år 2021, budgetramomfördelning från 
centrala poster kopplat till kommunstyrelsens beslut om strategiska 
utvecklingsmedel till nämnderna.       

Bakgrund 
Falköpings kommuns driftsbudgetramar för år 2021 beslutades av 
kommunfullmäktige den 26 oktober 2020 i ärende ”Flerårsplan 2021-2023. I 
samband med arbetet med delårsrapport per april 2021 framkom vissa 
avvikelser som vilket beror på att vissa antaganden i Flerårsplan 2021-2023 
inte har justerats i nämndernas budgetramar. Eftersom det endast är 
kommunfullmäktige som har rätt att förändra nämndernas totala budgetramar 
behöver därför ett ärende lyftas till kommunfullmäktige som justerar de 
avvikelser som uppdagats. 
Ekonomichefen har under 2021, via delegation, justerat driftsbudgeten för år 
2021 kopplat till löneöversyn och kapitalkostnader, därför stämmer inte 
gällande budget i tabellen nedan med den driftsram som fullmäktige beslutat 
om. 
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Förvaltningens bedömning 
Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att nedanstående 
budgetramjusteringar ska justeras i enlighet med tabellen i Bilaga 1 Tabell 
över budgetramjusteringar kopplat till tidigare beslut för år 2021. 

 I flerårsplan 2021-2023 gjordes en förändring angående den interna 
debiteringen av personalomkostnader från 40,8 procent till 40,15 
procent. Men någon justering för denna förändring har ännu inte gjort 
i budgetramarna utan behöver justeras med 7 759 000 kronor från 
nämnderna till centrala poster. 

 Kommunstyrelsen § 66 år 2021, beslutade att omfördela 250 000 
kronor från KS oförutsett inom centrala poster avseende 
efterskänkning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021. I 
beslutet framgår det bara vart budgetmedel ska tas, men inte vilken 
nämnd som ska tilldelas budgetmedel för att betala fakturan till 
Lidköpings kommun. Efter samtal med socialförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen läggs budgetramen på 
kommunstyrelsen i väntan på fakturan från Lidköpings kommun 
avseende tillsynsavgifter för år 2021.  

 I samband med utskicket av internhyror för år 2021 uppdagades att 
kapitalkostnaden för ombyggnation på Ållebergsgymnasiet inte 
flyttades mellan Tekniska nämnden och övriga nämnder i samband 
med övergången från anslagsfinansierad hyra till interndebitering. 
Totalt innebär detta en budgetramjustering på 4 977 000 kronor.  

 I flerårsplan 2021-2023 justerades internräntan från 2 procent till 
1,25 procent vilket får till följd att den interna debiteringen för 
kapitalkostnader mellan nämnder och finansverksamheten minskar. 
Detta får även till följd att internhyrorna för kommunens fastigheter 
minskar som bygger på kapitalkostnader plus driftskostnader. 
Internränteförändringen påverkar kommunen totalt med 18 689 000 
kronor men för internhyrorna är påverkan 11 178 000 kronor. 
Justeringen av internräntan gjordes i delegationen att förändra 
kapitalkostnader mellan år 2020 och år 2021, men eftersom det även 
får en påverkan på internhyran behöver även den justeras för att 
stämma med verklig budget för objekten. 

 Budgetramjustering kopplat till internhyra för flytten av 
verksamheten för försörjningsstöd och visst övrigt ekonomiskt 
bistånd mellan socialnämnden och kompetens- och 
arbetslivsnämnden. I kommunfullmäktiges beslut från den 29 mars, § 
33, fanns inte någon justering mellan nämnderna avseende 
internhyran. Det är viktigt att detta justeras under år 2021 eftersom 
detta är en del i den översyn som finns avseende internhyror och 
lokalytor som görs inför budgetarbetet 2022-2024. Internhyran för år 
2021 är beräknad till 1 136 000 kronor varav 757 000 kronor flyttas 
över till kompetens- och arbetslivsförvaltningen från 1 maj. 

 I flerårsplan 2021-2023 avsattes budgetmedel om 6 500 000 kronor 
som nämnderna fick ansöka om för att bedriva strategiska 
utvecklingsprojekt under år 2021. Kommunstyrelsen sammanställde 
nämndernas ansökningar och beslutade i KS § 69, § 78 samt ett 
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ordförandebeslut om att dela ut budgetmedel om 4 654 000 kronor 
för år 2021.    

Finansiering 
Ingen av ovanstående budgetramjustering har någon påverkan på Falköpings 
kommuns budgeterade resultat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 
Bilaga 1 Tabell över budgetramjusteringar kopplat till tidigare beslut för år 
2021.     

Beslutet ska skickas till 
Alla berörda nämnder 
Christoffer Eriksson, ekonom 
Magnus Fleischer, ekonomichef 
Alla förvaltningschefer 
 
 
 
Christoffer Eriksson 
Ekonom 



DRIFTSBUDGET (TKR) GÄLLANDE 
BUDGET 2021 KF § 66 

Förändrning 
PO-pålägg 

2021 

Kapitalkost 
Ålleberg 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder
Barn- och utbildningsnämnden -772 406 2 660 -4 691
Byggnadsnämnden -900
Kommunstyrelsen -102 952 -250 298 -35
Kompetens- och arbetslivsnämnden -89 563 417 -61
Kultur- och fritidsnämnden -71 557 187 -190
Samhällsskydd mellersta Skaraborg -32 997 138
Socialnämnden -848 191 0 3 123 0

Äldreomsorg och funktionsnedsättning -690 196 2 819

Individ- och familjeomsorg -157 995 304

Tekniska nämnden -192 045 756 4 977
Kommunrevisionen -1 300
Valnämnden -100
Överförmyndare -4 100

Summa nämnder -2 116 111 -250 7 579 0
Centralt

Pensioner och lönebikostnader -33 000 -7 579
Löneutrymme -2 424
Förändring av semesterlöneskuld 0
Moms omsorgsboende 5 000
Tillfällig bugdetpott, oförutsett -1 000 250
Strategiska utvecklingsmedel -6 500
Medel för att motverka ensamhet och isolering hos äldre-1 000
Lokalhyra på lokaler som ska avyttras -4 000
SIR 0
Vinst vid avyttring av tillgångar 5 000
Förlust vid avyttring av tillgångar 0
Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -7 000

Summa centralt -44 924 250 -7 579 0

Summa skattefinansierade verksamheter -2 161 035 0 0 0
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 0
Biogas 0
Avfall 0

Summa taxefinansierade verksamheter 0 0 0 0

Totalt -2 161 035 0 0 0
Övriga poster

Avskrivningar -136 700
Återföring av kapitalkostnader 163 435
Skatteintäkter 1 468 900
Generella statsbidrag 723 400
Finansiella intäkter 7 000



Finansiella kostnader -20 000
Finansiering av ombudgeteringar via RUR 0

Summa övriga poster 2 206 035 0 0 0

Årets resultat 45 000 0 0 0

Förändring av driftsramar melllan år 2020 och år 2021 finns specificerat under planeringsförutsättningarna.



Förändring 
internränta/
internhyra 

Internhyra 
IFO/KAF 

Strategiska 
utvecklings-

medel 

Ny budget 
2021 

5 625 -870 -769 682
-900

186 -834 -103 587
91 -757 -89 873

1 145 -2 735 -73 150
195 -215 -32 879

2 787 757 0 -841 524
2 691 -684 686

96 757 -156 838

1 149 -185 163
-1 300

-100
-4 100

11 178 0 -4 654 -2 102 258

-40 579
-2 424

0
5 000
-750

4 654 -1 846
-1 000
-4 000

0
5 000

0
-7 000

0 0 4 654 -47 599

11 178 0 0 -2 149 857

0
0
0

0 0 0 0

11 178 0 0 -2 149 857

-136 700
-11 178 152 257

1 468 900
723 400

7 000



-20 000
0

-11 178 0 0 2 194 857

0 0 0 45 000
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§ 84 Dnr 2021/00266  

Utvärdering av internkontroll för Falköpings kommun 
för år 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingen av Falköpings 

kommuns samlade internkontroll för år 2020.     

Bakgrund 
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. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfreds-
ställande sätt.  
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen följa upp hur den 
interna kontrollen sköts i nämnderna och bolagen.  
Syftet med den interna kontrollen är att främja en fungerande ledning av 
kommunens verksamhet, förebygga och hantera risker, kontinuerligt 
utveckla verksamheten och utvärdera verksamhetens resultat.  
Samtliga nämnder och Falköpings Hyresbostäder AB har rapporterat 
resultatet av utförd internkontroll för år 2020. 

Förvaltningens bedömning 
Nämnderna har redovisat utfallet av kontrollen i enlighet med den kommun-
gemensamma internkontrollplanen.  
Rapporterna från nämnderna visar att resultatet för uppföljningen av den 
interna kontrollen över lag är tillfredsställande men med vissa förbättrings-
områden.  
Rapporten från Falköpings Hyresbostäder AB visar att bolaget har en 
fungerande internkontroll.  
De gemensamma punkterna för nämnderna är följande. 

 Kontroll att beslut fattade av nämnd/arbetsutskott  är verkställda 

 Kontroll att avtal undertecknats enligt delegationsbestämmelse 

 Kontroll att avtal är under bevakning 

 Kontroll att efterlevnaden av Dataskyddsförordningen (GDPR) sker 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
utvärderingen av Falköpings kommuns samlade interna kontroll för år 2020.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerarnas signaturer 
Digital justering 
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
Återrapportering av utförd internkontroll genomförs inom kommunstyrelsens 
befintliga budgetram.   
Arbetet med själva internkontrollen ska dock bidra till att verksamheter 
bedrivs effektivt och med hög kvalité vilket ger ett effektivt utnyttjande av 
skattemedel som får positiva ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-02 
Utvärdering av internkontrollen i Falköping 2020 
Redovisning av avtalstrohet för Falköpings kommun 2020 
Redovisning av avtalstrohet för kommunstyrelsen 2020 
Rapport utförd internkontroll för Falköpings Hyresbostäder AB 
Rapport utförd internkontroll för Fastighets AB Mösseberg 
Rapport internkontroll 2020 för kommunstyrelsen 
Rapport internkontroll 2020 för socialnämnden 
Rapport internkontroll 2020 för barn- och utbildningsnämnden 
Rapport internkontroll 2020 för kompetens- och arbetslivsnämnden 
Rapport internkontroll 2020 för tekniska nämnden 
Rapport internkontroll 2020 för samhällsskydd mellersta Skaraborg 
Rapport internkontroll 2020 för kultur- och fritidsnämnden 
Rapport internkontroll 2020 för byggnadsnämnden     
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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 Kommunstyrelsen 

Utvärdering av internkontroll för Falköpings kommun 
2020 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingen av Falköpings 

kommuns samlade internkontroll för 2020.        

Bakgrund 
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. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen följa upp hur den 
interna kontrollen sköts i nämnderna och bolagen.  
Syftet med den interna kontrollen är att främja en fungerande ledning av 
kommunens verksamhet, förebygga och hantera risker, kontinuerligt 
utveckla verksamheten och utvärdera verksamhetens resultat 
Samtliga nämnder och Falköpings Hyresbostäder AB har rapporterat 
resultatet av utförd internkontroll för år 2020. 

Förvaltningens bedömning 
Nämnderna har redovisat utfallet av kontrollen i enlighet med den 
kommungemensamma internkontrollplanen.  
Rapporterna från nämnderna visar att resultatet för uppföljningen av den 
interna kontrollen över lag är tillfredsställande men med vissa 
förbättringsområden.  
Rapporten från Falköpings Hyresbostäder AB visar att bolaget har en 
fungerande internkontroll.  
De gemensamma punkterna för nämnderna är följande: 

 Kontroll att beslut fattade av nämnd/arbetsutskott  är verkställda 
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 Kontroll att avtal undertecknats enligt delegationsbestämmelse 
 Kontroll att avtal är under bevakning 
 Kontroll att efterlevnaden av Dataskyddsförordningen (GDPR) sker 

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
utvärderingen av Falköpings kommuns samlade interna kontroll för år 2020.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
Återrapportering av utförd internkontroll genomförs inom kommunstyrelsens 
befintliga budgetram.   
Arbetet med själva internkontrollen ska dock bidra till att verksamheter 
bedrivs effektivt och med hög kvalité vilket ger ett effektivt utnyttjande av 
skattemedel som får positiva ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-02 
Utvärdering av internkontrollen i Falköping 2020 
Redovisning av avtalstrohet för Falköpings kommun 2020 
Redovisning av avtalstrohet för kommunstyrelsen 2020 
Rapport utförd internkontroll för Falköpings Hyresbostäder AB 
Rapport utförd internkontroll för Fastighets AB Mösseberg 
Rapport internkontroll 2020 för kommunstyrelsen 
Rapport internkontroll 2020 för socialnämnden 
Rapport internkontroll 2020 för barn- och utbildningsnämnden 
Rapport internkontroll 2020 för kompetens- och arbetslivsnämnden 
Rapport internkontroll 2020 för tekniska nämnden 
Rapport internkontroll 2020 för samhällsskydd mellersta Skaraborg 
Rapport internkontroll 2020 för kultur- och fritidsnämnden 
Rapport internkontroll 2020 för byggnadsnämnden       

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Falköpings Hyresbostäder AB 
Fastighets AB Mösseberg 
Magnus Fleischer, ekonomichef 
Kommunrevisionen 
Internkontrollgruppen genom Per Larsson 
 
 
 
Per Larsson 
Kommunutvecklare 
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Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 
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Kommunövergripande rapport över utförd 
internkontroll för 2020 
 

Sammanställning av rapporter för nämnder/bolag 
Följande kommungemensamma punkter har kontrollerats:  
 att beslut fattade av nämnd/arbetsutskott  är verkställda 
 att avtal undertecknats enligt delegationsbestämmelser 
 att avtal är under bevakning och åtgärdade 
 att efterlevnaden av Dataskyddsförordningen (GDPR) sker 

 
Nämnd/bolag   
 Barn- och utbildningsnämnden   
 Byggnadsnämnden   
 Kompetens- och arbetslivsnämnden   
 Kommunstyrelsen   
 Kultur- och fritidsnämnden    
 Nämnden för samhällsskydd   
 Socialnämnden  
 Tekniska nämnden  
 Hyresbostäder 

Sammanfattning av gemensamma kontrollpunkter  
Utfallet av kontrollerna är överlag tillfredsställande för nämnder och bolag.  
 
Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna: 

 Barn- och utbildningsnämnden – Bevakning på avtal läggs alltid in 
vid ärenderegistrering av avtal samt kommunikation av betydelsen av 
GDPR.  

 Kommunstyrelsen – För att säkra att behörig person undertecknar 
avtal kommer kommunjuristen under 2021 erbjuda utbildning i 
innebörden av delegation samt arbetet med GDPR behöver tillsättas 
mer arbetstid.  

 Samhällsskydd mellersta Skaraborg – Kontroll av efterlevnaden av 
GDPR visade vissa brister och arbete är påbörjat för att justera 
registerförteckningen.  

 Socialnämnden – Fortsatt arbete med avtalsbevakning, så som 
utbildning i systemet för anställda.  

 Tekniska nämnden – Vissa brister hittade vid kontroll av GDPR som 
fick åtgärder vid upptäckten.  
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Sammanfattning av nämndernas kontrollpunkter 
 

Inga allvarliga brister har upptäckts i nämndernas/bolagets uppföljning. 

Ett urval av förbättringsområden som framkommit i kontrollerna:  
 
 Barn- och utbildningsnämnden – Fördjupad rapportering av ärenden 

om kränkande behandling görs till nämnden under år 2021.  
 Byggnadsnämnden – Andelen beslutade lovärenden inom tio veckor 

från komplett ansökan har sjunkit från 92 % år 2019 till 85 % år 
2020. 

 Kompetens- och arbetslivsnämnden – Ny sorts kontroll arbetas fram 
för att säkerställa uppdaterade inventarie- och materiallistor inom 
nämndens verksamheter.  

 Kommunstyrelsen – Fler rutiner skapas för att säkra att utbetalningar 
sker korrekt.  

 Samhällsskydd mellersta Skaraborg – Arbete med information till 
medarbetare har varit intensivt under 2020 och planeras fortsätta 
under 2021.   
 



 
 
 

Redovisning av avtalstrohet Falköpings Kommun totalt år 2020 
 

Kontrollen har genomförts genom att kommunstyrelsens leverantörsfakturor har 
kontrollerats. Totalt har ett nettobelopp uppgående till  897 022 265 kr och 3227 

leverantörer som har passerat som utbetalningar, kategoriserade enl nedan tre kategorier: 
 Avtalsleverantörer  
 Ej avtalsleverantörer  
 Leverantörer som inte är upphandlingsbara.  

 
Till den sistnämnda kategorin hänförs bland annat vederlag för inköpta fastigheter, 
lokalhyror, interkommunala ersättningar såsom gymnasiekostnader för elever från 
Falköping, medlemskap i kommunalförbund, ägartillskott av olika slag, ersättningar till 
reglerade monopolleverantörer - ofta staten - mm 

Att en leverantör är avtalsleverantör betyder att vi har någon form av upphandlat avtal med 
leverantören och att det som levererats åtminstone till viss del bedöms ha ett samband med 
detta. Dock kan det ofta vara så att vi visserligen har ett avtal med en specifik leverantör 
men att en mer än marginell del av volymen utgörs av varor eller tjänster som av en eller 
annan anledning inte omfattas av det aktuella avtalet, s.k. sidoköp. Den kontroll som gjorts 
lämnar inget svar på hur stor del av leveransvolymen som i praktiken utgörs av sidoköp.  

Kontrollen lämnar inte heller något svar på hur stor del av den volym som kommer från ej 
avtalsleverantörer som i praktiken borde ha varit upphandlad, utifrån vad regelverket och 
de ekonomiska grundprinciperna stipulerar, 

Fördelning av Kommunstyrelsens inköp över 615 000 kr 

 Avtalsleverantörer  501 742 343 kr , 58 % av kontrollerad volym. 
 Ej avtalsleverantörer 5 181  019  kr  3 % av kontrollerad volym. 
 Ej upphandlingsbara  260 283 667 kr, 39 % av kontrollerad volym.  

  

501 742 343260 283 667

5 181 019

Inköp totalt över 615 000 kr 

Finns Avtal Ej Upphandlingsbart Ej avtal

http://www.falkoping.se/2.7865cfaf121d36819ec8000159170.html


 
 
 

 

 

Kontroll av direktupphandlingar 

Enligt internkontrollplanen ska även direktupphandlingar till ett värde av 100 000 SEK 
eller mer granskas. En årlig, relativt ingående kontroll av dessa direktupphandlingar ska 
göras av respektive förvaltning utifrån inköpssamordnarens instruktioner.  Denna kontroll 
tar sikte på att identifiera respektive förvaltnings direktupphandlingar och därefter granska 
att dessa har genomförts enligt gällande instruktioner. En förenklad kontroll av 
direktupphandlingar uppgående till 100 000 SEK eller mer görs i samband med bokslutet. 
Den förenklade kontrollen görs på så sätt att registrerade direktupphandlingar gås igenom 
och stäms av med uppgifter i ekonomisystemet. 

Kontrollen har genomförts genom att ett stort antal leverantörsfakturor har kontrollerats. 
Totalt har ett nettobelopp uppgående till  kr passerat igenom ekonomisystemet i form av 
utbetalningar.  De betalningsmottagare som fått 100 000 - > 586  000 kr  (378 st) har 
kategoriserats enl följand kategorier: 

 Avtalsleverantörer 47 697 449  kr, 48 % av kontrollerad volym. 
 Ej avtalsleverantörer  15 255 457 kr, 21 % av kontrollerad volym. 
 Ej upphandlingsbara 30 139 205  kr, 32 % av kontrollerad volym.   

 

Fördelning av kommunstyrelsen Inköp 100 000 - 615 000 kr  
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47 697 449

30 139 205

15 255 457

Inköp totalt 100 000-615 000 kr

Finns Avtal Ej Upphandlingsbart Ej avtal

http://www.falkoping.se/2.7865cfaf121d36819ec8000159170.html


 
 
 

Redovisning av kontroll av avtalstrohet KS budgetåret 2020 
 

Kontrollen har genomförts genom att kommunstyrelsens leverantörsfakturor har 
kontrollerats. Totalt har ett nettobelopp uppgående till  145 582 415 kr och 555 

leverantörer som har passerat som utbetalningar, kategoriserade enl nedan tre kategorier: 
 Avtalsleverantörer  
 Ej avtalsleverantörer  
 Leverantörer som inte är upphandlingsbara.  

 
Till den sistnämnda kategorin hänförs bland annat vederlag för inköpta fastigheter, 
lokalhyror, interkommunala ersättningar såsom gymnasiekostnader för elever från 
Falköping, medlemskap i kommunalförbund, ägartillskott av olika slag, ersättningar till 
reglerade monopolleverantörer - ofta staten - mm 

Att en leverantör är avtalsleverantör betyder att vi har någon form av upphandlat avtal med 
leverantören och att det som levererats åtminstone till viss del bedöms ha ett samband med 
detta. Dock kan det ofta vara så att vi visserligen har ett avtal med en specifik leverantör 
men att en mer än marginell del av volymen utgörs av varor eller tjänster som av en eller 
annan anledning inte omfattas av det aktuella avtalet, s.k. sidoköp. Den kontroll som gjorts 
lämnar inget svar på hur stor del av leveransvolymen som i praktiken utgörs av sidoköp.  

Kontrollen lämnar inte heller något svar på hur stor del av den volym som kommer från ej 
avtalsleverantörer som i praktiken borde ha varit upphandlad, utifrån vad regelverket och 
de ekonomiska grundprinciperna stipulerar, 

Fördelning av Kommunstyrelsens inköp över 615 000 kr 

 Avtalsleverantörer  103 140 523 kr , 63 % av kontrollerad volym. 
 Ej avtalsleverantörer 0  kr  0 % av kontrollerad volym. 
 Ej upphandlingsbara  19 448 023 kr, 37 % av kontrollerad volym.   

 

103 140 523

19 448 023

0Inköp KS över 615 000 kr år 2020

Finns Avtal Ej Upphandlingsbart Ej avtal

http://www.falkoping.se/2.7865cfaf121d36819ec8000159170.html


 
 
 
 

Kontroll av direktupphandlingar 

Enligt internkontrollplanen ska även direktupphandlingar till ett värde av 100 000 SEK 
eller mer granskas. En årlig, relativt ingående kontroll av dessa direktupphandlingar ska 
göras av respektive förvaltning utifrån inköpssamordnarens instruktioner.  Denna kontroll 
tar sikte på att identifiera respektive förvaltnings direktupphandlingar och därefter granska 
att dessa har genomförts enligt gällande instruktioner. En förenklad kontroll av 
direktupphandlingar uppgående till 100 000 SEK eller mer görs i samband med bokslutet. 
Den förenklade kontrollen görs på så sätt att registrerade direktupphandlingar gås igenom 
och stäms av med uppgifter i ekonomisystemet. 

Kontrollen har genomförts genom att ett stort antal leverantörsfakturor har kontrollerats. 
Totalt har ett nettobelopp uppgående till  kr passerat igenom ekonomisystemet i form av 
utbetalningar.  De betalningsmottagare som fått 100 000 - > 586  000 kr  (378 st) har 
kategoriserats enl följand kategorier: 

 Avtalsleverantörer 7 984 178 kr, 50 % av kontrollerad volym. 
 Ej avtalsleverantörer  2 566 965 kr, 19 % av kontrollerad volym. 
 Ej upphandlingsbara 3 717 000 kr, 31 % av kontrollerad volym.   

 

Fördelning av kommunstyrelsen Inköp 100 000 - 615 000 kr  
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7 984 1783 717 000

2 566 965

Inköp KS 100 000 - 615 000 SEK år 2020

Finns Avtal Ej Upphandlingsbart Ej avtal

http://www.falkoping.se/2.7865cfaf121d36819ec8000159170.html
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Rapport över utförd intern kontroll för 
kommunstyrelsens verksamhet 2020 
 

Internkontrollplan  
Internkontrollplanen för 2020 antogs av kommunstyrelsen den 
15 januari 2020, § 18. 

Sammanfattning av genomförd intern kontroll  
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. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 

Utfallet av de kontroller som har genomförts löpande under året visar att 
kommunledningsförvaltningen har vidtagit förbättrande åtgärder under året, 
vilket har resulterat i ett bättre utfall än tidigare år. Förvaltningen behöver 
även fortsättningsvis arbeta med att förbättra och effektivisera  arbetssätt och 
rutiner samt att förankra detta i verksamheten. Överlag visar uppföljningen 
av den interna kontrollen för 2020 på ett tillfredsställande resultat. 

1. Nämndbeslut och fullmäktigebeslut 
Utfallet av kontrollen: 
Under kontrollåret 2020 har kommunledningsförvaltningen haft ett mer 
effektivt arbetssätt för att kontrollera om politiska beslut har verkställts eller 
inte.  
 
En utmaning som har identifierats är att löpande, under året, uppnå en 
process som möjliggör ett säkerställande att de politiska besluten verkställs 
och återrapporteras. Ett sådant arbete har initierats på 
kommunledningsförvaltningen genom att: 
 

 Förteckning över uppdrag har upprättats, som uppdateras löpande 
och gås igenom med kommundirektör. 

 Förtydligande av handläggarens roll och ansvar för ärendegången, 
vilket inkluderar verkställighet av beslut. 

 Löpande avstämningar efter respektive ”tåg” och beslutsexpediering.  
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Detta arbetssätt bedöms mer effektivt än att enbart kontrollera ett fåtal 
ärenden genom stickprov vi något enstaka tillfälle under året. 
 

2. Avtalssignering 
Utfallet av kontrollen: 
Kontrollen visar, för andra året i rad, att avtal undertecknats av behörig 
person i högre grad än tidigare.  

För att säkerställa att undertecknandet sker av behörig person är det viktigt 
att informera berörda tjänstepersoner om bestämmelserna om 
undertecknande av handlingar, som finns i kommunstyrelsens 
delegationsbestämmelser.  
 
Förbättringsåtgärd: 
Kommunjuristen kommer under 2021 erbjuda utbildningar i vad det innebär 
att vara delegat och ansvarig för undertecknande av handlingar. Information 
om innebörden att vara delegat bör ingå i introduktionsutbildningen för de 
befattningar där nämnden har delegerat beslutanderätten till en 
tjänsteperson. 
  

3. Avtalsbevakning 
Utfallet av kontrollen: 

Kontrollen visar att rutinen för bevakning av avtal inte är tillräcklig. 
 
Risken om vi inte följer upp avtalsbevakningar är att kommunen antingen 
står utan giltigt avtal om avtalstiden har förfallit eller att kommunen står 
med dubbla kostnader för att uppsägning inte skett inom angiven tid och att 
vi tecknat nytt avtal med annan leverantör. Det kan även vara avtal som 
löper på år efter år där villkoren blivit inaktuella och kommunen borde gjort 
en ny upphandling med aktuella villkor. 
 
Rutiner för hantering av avtalsbevakning behöver ses över, då det inte är 
tillräckligt med den bevakning som finns i ärendehanteringssystemet.  
 
Förbättringsåtgärd: 
Hantering av avtalsbevakning i ärendehanteringssystemet kommer att gås 
igenom på handläggarutbildningar under 2021. 
 
 
4. Dataskyddsförordningen (GDPR) 
Utfallet av kontrollen: 
Kontrollen har utförts av dataskyddsombudet och sammanfattningsvis kan 
konstateras att granskningen av kommunstyrelsens registerförteckning 
generellt visar ett tillfredsställande resultat. Dock finns det brister på vissa 
områden i registerförteckningen som behöver kompletteras eller justeras för 
att personuppgiftsansvarig ska efterleva kraven i dataskyddsförordningen 
när det kommer till skyldigheten att föra en fullständig registerförteckning 
över personuppgiftsbehandlingar. Personuppgiftsansvarig är nämnden, 
kommunstyrelsen. Rapporten finns att läsa i sin helhet i Bilaga 1.  
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Förbättringsåtgärd: 
För att kunna uppfylla GDPR på ett tillfredsställande sätt behöver mer tid 
avsättas för dataskyddsfrågor. 
  
 
5. Behörighet/attest i system, gemensamma mappar i 
datorn, grupper på Falnet vid byte av tjänst inom 
kommunen 
Utfallet av kontrollen: 
Kontrollen visar att behörigheter i system och mappar etc. är fullgott. 
Kontrollerna har gjorts i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron, 
förvaltningsgemensamma mappar på G-katalogen och för grupper på Falnet 
och det har inte framkommit att någon obehörig har haft tillgång till 
dokument, mappar etc. som de inte ska ha behörighet till.  
 
 
6. Utbetalningar  
Utfallet av kontrollen:  
Kontrollen visar att processen för att säkerställa att utbetalningar görs på ett 
tillfredsställande sätt är pågående. Ekonomiavdelningen har under 2020 
arbetat med riskanalyser för olika processer i verksamheten. Efter 
genomförd riskanalys har de bland annat vidtagit åtgärder för att minska 
risken för felaktiga utbetalningar.  
 

 Ekonomiavdelningen har en rutin att inte samma person gör 
betalfilen i ekonomisystemet och sedan kör betalfilen i banken samt 
en rutin för kontroll av fakturor i betalfilen. 

 
 De har funktionalitet för dubbel elektronisk attest på 

direktregistrerade leverantörsfakturor i ekonomisystemet. 
 

 I samband med pågående bankupphandling arbetar vi vidare med 
kontrasignering på betalningar som sker genom utbetalningsorder 
från verksamheterna. 

 
 Transaktionstyper för direktregistrering kräver nu elektronisk attest. 

Uppsättning i början på 2020 tillsammans med information ut till 
verksamheterna. 

 
Förbättringsåtgärd:  
Fortsätta skapa rutiner för kontrasignering på samtliga betalningar.  
 
 
Bilaga Rapport granskning registerförteckning för kommunstyrelsen 
______________________________ 
 
Magnus Fleischer, ekonomichef 
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare  









Löp
nr Område Kontrollpunkt Kort beskrivning av kontrollpunkten Riskformulering Kontrollåtgärd Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvararig  för kontrollen

1 Kommunöve
rgripande

Leverantörstrohet Inköp av varor och tjänster ska göras från 
korrekt avtalsleverantör

Risken att verksamheten gör inköp utanför 
tecknade avtal på grund av att styrande 
dokument inte är kända i organisationen, eller 
inte tillämpas, kan leda till avtalsbrott.

Kontrollera att inköp har gjorts enligt 
gällande leverantörsavtal

Kontroll av 
genomförda inköp

Årsvis Inköpssamordnaren

2 Kommunöve
rgripande

Dataskyddsförordningen (GDPR) 
personuppgiftsbiträdesavtal Avtalet  
reglerar hur hantering av personuppgifter 
ska behandlas mellan parterna

Personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas Risken att kommunen inte har upprättat 
personuppgiftsbiträdesavtal på grund av 
bristande kännedom om 
dataskyddsförordningen kan leda till att 
personuppgifter inte behandlas på ett korrekt 
sätt

Kontrollera att 
personuppgiftsbiträdesavtal har 
upprättats med de parter som 
behandlar kommunens personuppgifter

Stickprov Löpande under året Dataskyddsombudet

3 Kommunstyr
elsen

Bevakning av avtalstid Avtal ska ha en bevakningstid Risken att avtalens giltighetstids inte bevakas, 
förlängs eller sägs upp i tid, på grund av 
bristande rutiner kan leda till avsaknad av 
avtal eller oönskade åtaganden

Kontrollera att avtal är under bevakning Stickprov Löpande under året Kansliavdelningen

4 Kommunstyr
elsen

Undertecknande av handlingar Handlingar ska undertecknas av rätt delegat Risken att fel delegat undertecknar handlingar 
på grund av bristande rutiner och/eller 
bristande kännedom om 
delegationsbestämmelserna kan leda till 
ogiltiga avtal/beslut.

Kontrollera att rätt delegat 
undertecknat handlingar

Stickprov Löpande under året Kansliavdelningen

5 Kommunstyr
elsen

Utbetalningar Utbetalningar ska göras av behörig personal Risken att felaktiga utbetalningar görs på 
grund av att rutiner saknas eller inte följs kan 
leda till felaktiga utbetalningar

Kontrollera att utbetalningar har gjorts 
av behörig personal

Stickprov Löpande under året Ekonomiavdelningen

6 Kommunstyr
elsen

Barnkonventionen Kommunstyrelsens efterlevnad av 
barnkonventionen

Risken att barnkonventionen inte efterlevs på 
grund av bristande rutiner och/eller bristande 
kännedom om barnkonventionen kan leda till 
att barnets bästa inte beaktas i 
beslutsprocessen

Kontrollera att barnkonventionen 
efterlevs

Stickprov Löpande under året Hållbar utveckling
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Rapport över utförd internkontroll 2020 
 

Intern kontrollplan  
Socialnämnden antog årets internkontrollplan på sitt sammanträde 2020-01-
15. 

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 
 
Gemensamma kontroller 

1. Nämndbeslut 
2. Avtalssignering 
3. Avtalsbevakning 
4. GDPR 

 
Socialförvaltningens kontroller 
 

5. Förhandsbedömningar (IFO) 
6. Förhandsbedömningar, orosanmälningar (IFO) 
7. Biståndsbedömning äldreboende (Bistånd) 
8. Personal som inte är delegeringsbar (HSL & Rehab) 
9. Granskning av antal skador och kostnader på förvaltningens bilar 

(Socialförvaltningen) 
 

Sammanfattning av genomförd internkontroll  
Under 2020 har socialförvaltningen genomfört internkontroll i huvudsak 
enligt upprättad internkontrollplan. Undantaget att punkt fyra GDPR inte 
kontrollerats under 2020. 

Covid-19 och införandet av förvaltningens nya verksamhetssystem har 
påverkat arbetet med internkontrollen under året vilket har inneburit att inget 
utvecklingsarbete har genomförts. Arbetet under året har begränsats till en 
genomgång av riskerna och att genomföra kontrollerna. 

Utfallet av kontrollerna är överlag goda och inga allvarliga brister har 
upptäckts. Nedan redovisas resultaten punkt för punkt. 
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1. Nämndbeslut 

Kontroll att beslut fattade av nämnd/au verkställts. 
 
Kontrollansvarig har varit nämndsekreterare.  

Metod: 
Stickprov av fattade beslut 

Kommentarer/utfall: 
Kontroll av nämndens beslut fattade under 2020. Utifrån stickprov kan det 
konkluderas att beslut som fattats av nämnden är verkställda.   

Rutinen kontrollerad 210128 

2. Avtalssignering 
Kontroll att avtal undertecknas av behöriga personer. 
 
Kontrollansvarig har varit nämndsekreterare.  
 
Metod: 
Stickprov av undertecknade avtal. 

Kommentarer/utfall: 
Under 2020 har cirka 25 avtal av olika karaktär tecknats och diarieförts i 
Ciceron. Utifrån granskning av stickproven har dessa undertecknats enligt 
gällande delegationsbestämmelser. 
 
Avtal som rör individärenden registreras i verksamhetssystemet och har inte 
granskats denna gång. 
 
Rutinen kontrollerad 210128 

3. Avtalsbevakning 
Kontroll att alla ingångna avtal har bevakning av giltighetstid och 
uppsägningstid.  
 
Kontrollansvarig har varit nämndsekreterare.  
 
Metod: 
Stickprov 

Kommentarer/utfall: 
Under internkontrollen för 2019 hade ett stort arbete kring 
avtalsbevakningen påbörjats. Detta arbete har fortsatt under 2020. En del av 
arbetet var att rätt handläggare skulle få en signal från systemet vid ett 
bevakningsdatum. Avtalen som är diarieförda har bevakningsdatum, men det 
är inte alla handläggare som har rätt inställningar i systemet för att ta emot 
dessa. Det behövs utbildning i systemet för anställda som arbetar i systemet. 

 
Rutinen kontrollerad 210128 
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4. GDPR 

 
Kontroll att ta ut rapporter om vilka personuppgiftsbehandlingar som finns 
och kontrollera att information till de registrerade finns på blanketter/e-
tjänster/hemsidor 
 
Kommentarer/utfall: 
Kontrollen har inte genomförts enligt plan under 2020 på grund av hög 
arbetsbelastning hos ansvarig. Detta med tanke på covid-19 och införandet 
av nytt verksamhetssystem inom förvaltningen.  

5. Förhandsbedömningar - barnsamtal 
Kontrollera att alla barn ska få komma till tals i en förhandsbedömning. 
 
Kontrollansvarig har varit SAS/Verksamhetsutvecklare.  
 
Metod: 
Uppgifter om vilka förhandsbedömningar som är genomförda under två 
perioder tas fram och kontrolleras. 

Verksamhetschef har via stickprov plockat ut 10 stycken 
förhandsbedömningar gällande barnavårdsärenden. Urvalet ska bestå av fem 
förhandsbedömningar där socialsekreterare beslutat att inte inleda utredning 
och fem förhandsbedömningar som resulterat i att utredning inletts.  

SAS/verksamhetsutvecklare har granskat förhandsbedömningarna för att 
bland annat se om barnet, som ärendet gäller, har kommit till tals och om 
omedelbar skyddsbedömning är gjord inom 24 timmar. 

Kommentarer/utfall: 
Kontrollen har utförts vid två tillfällen under året resultaten redovisas var för 
sig nedan: 

Granskning 200515 

Samtal med barn är fortfarande en brist i de flesta förhandsbedömningar. 
Endast i ett fall av tio har barnet fått komma till tals. I flera fall finns inte 
heller en given anledning till varför barnet inte fått komma till tals och 
därmed är detta ett framtida förbättringsområde. I de fall en anledning finns 
går den att härledas till att utredning inleds skyndsamt utifrån misstanke om 
våld.  

Granskning 201102 

I hälften av ärendena har inte barnet kommit till tals under tiden för 
förhandsbedömningen, utan att det finns någon anledning till detta. Det finns 
därför behov av att bevaka barnens intressen inom ramen för 
förhandsbedömningstiden i form av barnsamtal.  

Sammanfattning 
I de fall där det finns en adekvat anledning till att barnsamtal inte genomför 
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under förhandsbedömningstiden bör det framgå en motivering till detta. 
Exempel kan vara barnets låga ålder eller att utredning inleds skyndsamt på 
grund av misstanke av våld.  

Kontrollen är genomförd 200515 och 201102 

6. Förhandsbedömningar - skyddsbedömning 
Kontrollera att beslut i förhandsbedömning är fattat inom 14 dagar efter 
inkommen orosanmälan samt att skyddsbedömning är gjord inom 24 
timmar. 
 
Kontrollansvarig har varit SAS/Verksamhetsutvecklare.  
 
Metod: 
Uppgifter om vilka förhandsbedömningar som är genomförda under två 
perioder tas fram och kontrolleras. 

Kommentarer/utfall: 

Granskningstillfälle 200515 
 
Skyddsbedömningarna har generellt sett blivit tydligare även om det vid 
första granskningstillfället fanns ett par bedömningar där mer specifika 
motiveringar hade kunnat göras.  

Tiden för förhandsbedömningen har klart förbättrats sedan tidigare 
granskningar. Det är bara i två av tio fall som tiden för beslut inte hållits i 
förhandsbedömningen. En av dessa var dock mycket anmärkningsvärd då 
den aktualiserats hösten 2018 och sedan inte färdigställts. Det kan därför 
finnas behov av att regelbundet kontrollera aktualiseringar samt pågående 
förhandsbedömningar så att tiden för förhandsbedömning inte överskrids.  

Granskningstillfälle 201102 

Upprättat BBIC-dokument för förhandsbedömning saknas i ett fall. Ärendet 
är felaktigt aktualiserat i verksamhetssystemet. Det går i denna 
förhandsbedömning inte att utläsa om det gjorts någon skyddsbedömning i 
ärendet. Det framgår inte heller vilket datum beslut fattades att inleda 
utredning.  

En förhandsbedömning har avslutats med ett datum som ligger tidigare i 
tiden än vad ärendet aktualiserades. I denna är beslutet att inte inleda 
utredning. Emellertid finns det en inledd utredning i verksamhetssystemet 
utifrån den aktualisering som gjordes.  

Sammanfattning 
I två förhandsbedömningar framgår det inte om skyddsbedömning gjorts 
inom 24 timmar från att ärendet aktualiserades. I resterande 18 ärenden har 
skyddsbedömning gjorts med en specifik bedömning. Förhandsbedömningar 
har i större utsträckning kunnat genomföras inom ramen för den lagstadgade 
tiden vilket är en förbättring sedan de senaste granskningarna. Även antalet 
skriftliga beslut i förhandsbedömningarna har ökat.  
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Kontrollen är utförd 200515 och 201102 

7. Biståndsbedömning äldreboende 
Kontroll att bedömningsverktyget används vid utredningar gällande 
ansökningar om äldreboendeplatser. 
 
Kontrollansvarig har varit SAS/Verksamhetsutvecklare.  
 
Metod: 
Ta fram uppgifter om vilka äldreboendeutredningar som gjorts vid två 
tillfällen per år och ett visst antal väljs ut för kontroll. 

Kommentarer/utfall: 
10 utredningar som avslutats med insatsen särskilt boende har granskats 
utifrån framtaget bedömningsverktyg. Granskningen visar att beslut om 
beviljat bistånd i samtliga ärenden överensstämmer med grund för bifall 
enligt bedömningsverktyget. Underlagen för behovsbedömning bedöms vara 
tillräckliga i de granskade ärendena. Information om begränsningar i 
funktionstillstånd, vilka insatser som prövats tidigare, omfattningen av dessa 
samt varför insatserna är otillräckliga framgår tydligt.  
 
I jämförelse med den granskning som gjordes 2019 är handläggningen av 
ansökningar om äldreboende betydligt mer enhetlig. Detta beror sannolikt på 
att alla dessa ärenden nu handläggs av två specifikt utsedda 
boendehandläggare.  
 
Rutinen kontrollerad 210127 

8. Personal som inte är delegeringsbar 
Kontroll att delegeringsbar personal anställs. 
 
Kontrollansvarig har varit SAS/Verksamhetsutvecklare. 
 
Metod: 
Samla in uppgifter från enhetschefer för omvårdnadspersonal inom 
äldreomsorgen. 

Kommentarer/utfall: 
Resultatet baseras på uppgifter som lämnats av enhetscheferna i 
äldreomsorgen och avser vikarier som gått på en schemarad hela eller delar 
av semesterperioden sommaren 2020. 
 
Andel vikarier som saknat delegering avseende hälso- och 
sjukvårdsuppgifter är 12 %, vilket kan jämföras med 15 % året innan. Av 
dessa bedömdes 8 personer utifrån verksamhetens behov kunna arbeta utan 
delegering, vilket innebär att 91 % av de personer som anställts för att vara 
delegeringsbara också hade giltig delegering under semesterperioden 
medans 9 % saknade delegering. 
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Orsaker till utebliven delegering för samtliga vikarier redovisas nedan: 
 

 
 
Rutinen kontrollerad 210125 

 

9. Granskning av antal skador och kostnader på 
förvaltningens bilar 

Kontroll att bilarna hanteras varsamt av personalen. 
 
Kontrollansvarig har varit ekonom. 
 
Metod: 
Ta fram uppgifter om antal skador och kostnader för socialförvaltningens 
bilar för en bestämd period under året. 

Kommentarer/utfall: 
Socialförvaltningen hade den 31/12 2020 147 leasade bilar inom olika 
verksamheter. 

Antalet rapporterade incidenter på socialförvaltningens bilar under 2020 har 
varit 29 stycken. 19 hemtjänst, 2 nattpatrullen, 2 dagvården, 1 
socialpsykiatrin, 1 rehab, 4 sjuksköterskor 

I de fall där motparten inte varit vållande framgår det att i de flesta fallen 
handlar om plåtskador på våra bilar som backat eller kört in i diverse saker. I 
det underlaget som finns verkar det som att de flesta fallen handlar om 
ouppmärksamhet och incidenterna har skett i låga hastigheter. I något fall 
har det handlat om att förare har väjt för vilt eller mötande bilar.  

Totalt har skadorna på socialförvaltningens bilar kostat 135 574 kronor 
under 2020 för de skador som redan åtgärdats. Dock är det flera bilar som 
ännu inte åtgärdats så kostnaden är inte helt korrekt.  

10%
3%

60%

27%

ORSAK TILL ATT PERSONAL INTE HAR DELEGERING

Beslut att inte delegera (SSK)

Delegering har återtagits

Godkänd delegeringsutbildning saknas (ej fått plats på utbildning alt. ej blivit godkänd)

Delegering bedöms inte behövas utifrån verksamhetens behov (EC SoL)
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I jämförelse med 2019 så har både antalet skador och kostnaderna minskat 
för socialförvaltningens bilar. 

Rutinen kontrollerad 210120 

 

 

 

2021-01-31 
 
 
______________________________ 
 
Viktoria Jeising 
Ekonom 
 



 

 2021-02-26 

 

 1 (3) 

 

 

 
Stadsbyggnadsavdelningen 

 

 Kommunledningsförvaltningen 
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stadsbyggnad@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 212000-1744 

 

Rapport över utförd internkontroll 2020 
 

Internkontrollplan  

Byggnadsnämnden antog årets internkontrollplan på sitt sammanträde den 
22 januari 2020. 

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 
1. Uppföljning nämndbeslut (kommungemensam) 
2. Undertecknande av avtal (kommungemensam) 
3. Avtalsbevakning (kommungemensam) 
4. Efterlevnad av GDPR (kommungemensam) 
5. Handläggningstid av lovärenden 
6. Samsyn vid handläggning av lovärenden 

Sammanfattning av utförd internkontroll  

Stadsbyggnadsavdelningen har utfört internkontroll i enlighet med upprättad 
internkontrollplan för 2020.  

Utfallet av kontrollerna är gott.  

Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna: 
 Andelen beslutade lovärenden inom tio veckor från komplett 

ansökan var 85 %. Det är en minskning jämfört med förra året då 
92 % beslutades inom tio veckor. Minskningen beror troligtvis på att 
antalet inkomna ansökningar har ökat och att ärenden som ska 
behandlas i nämnd inte har kunnat beslutas inom tio veckor beroende 
på när de varit kompletta i förhållande till nästkommande 
nämndsammanträde.  

 Det finns brister på vissa områden i registerförteckningen som 
behöver kompletteras för att personuppgiftsansvarig ska efterleva 
kraven i dataskyddsförordningen när det kommer till skyldigheten att 
föra en fullständig registerförteckning över personuppgifts-
behandlingar. 

1. Nämndbeslut 

Kontrollera att beslut fattade av nämnd och/eller arbetsutskott är verkställda. 
Kontrollansvarig har varit nämndsekreteraren i byggnadsnämnden.  

Metod: 

Stickprov av fattade beslut. 
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Kommentarer/utfall: 

Inga avvikelser har framkommit vid kontrollen.  

2. Undertecknande av avtal 

Kontrollera att avtal har undertecknats av en behörig person enligt 
delegationsbestämmelse. Kontrollansvarig har varit controllern och 
nämndsekreteraren på stadsbyggnadsavdelningen.  
 
Metod: 

Stickprov av undertecknade avtal. 

Kommentarer/utfall: 

Inga avvikelser har framkommit vid kontrollen. 

3. Avtalsbevakning 

Kontrollera att avtal är under bevakning. Kontrollansvarig har varit 
controllern och nämndsekreteraren på stadsbyggnadsavdelningen.  
 
Metod: 

Stickprov av registrerade avtal. 

Kommentarer/utfall: 

Inga avvikelser har framkommit vid kontrollen 

4. Dataskyddsförordningen 

Kontrollera att byggnadsnämnden efterlever kraven i GDPR gällande 
registrering av personuppgiftsbehandlingar och information till de 
registrerade. Kontrollansvarig har varit dataskyddsombudet samt 
nämndsekreteraren på stadsbyggnadsavdelningen.  
 
Metod: 

Granskning av byggnadsnämndens registerförteckning genomfördes av 
dataskyddsombudet den 17 november 2020.  

Kommentarer/utfall: 

Generellt visar granskningen ett gott resultat. Dock finns det brister på vissa 
områden i registerförteckningen som behöver kompletteras eller justeras för 
att personuppgiftsansvarig ska efterleva kraven i dataskyddsförordningen 
när det kommer till skyldigheten att föra en fullständig registerförteckning 
över personuppgiftsbehandlingar. Efter granskningen har flera brister som 
uppmärksammades vid granskningen åtgärdats. 

Information till de registrerade finns på samtliga e-tjänster som byggnads-
nämnden ansvarar för samt på de blanketter som byggnadsnämnden har att 
erbjuda.  

5. Handläggningstid 

Kontrollera att lovärenden beslutas inom tio veckor från att ansökan är 
komplett. Kontrollansvarig har varit bygglovsadministratören.  
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Metod: 

Statistik har tagits fram från bygglovsdiariet ByggR. 

Kommentarer/utfall: 

Under 2020 beslutades 287 lovärenden varav 244 (85 %) var beslutade inom 
tio veckor. 

6. Samsyn handläggning 

Kontrollera att lika bedömningar och samsyn sker vid handläggning av 
bygglovsärenden. Kontrollansvarig har varit nämndsekreteraren i 
byggnadsnämnden.  
 
Metod: 

Stickprov från ByggR.  Handläggarens bedömning avseende följande 
punkter har kontrollerats: 

• Krav på kontrollansvarig 

• Avvikelse från detaljplan 

• Faktureringsavgift 

• Beslut fattat efter rätt delegation 

• Krav på grannehörande 

Kommentarer/utfall: 

Inga avvikelser har framkommit vid kontrollen. 

 

2021-01-27 
 
 
______________________________ 
 
Erna Pezic 
Avdelningschef 
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Rapport över utförd internkontroll 2020 

Internkontrollplan  
Kompetens- och arbetslivsnämndennämnden antog årets internkontrollplan 
på sitt sammanträde den 9 januari 2020. 

I korthet ingår följande kontrollområden i planen: 
1. Avtalsbevakning 
2. Nämndsbeslut 
3. Avtalssignering 
4. GDPR 
5. Extern och intern representation 
6. Rekvirering av ekonomiska medel 
7. Material och inventarier 
8. Fakturering 
9. Leverantörsfakturor 
10. Back-up 
11. Avslut av tjänst/nyanställning 
12. Beslutsfattande 

Sammanfattning av genomförd intern kontroll  
Under 2020 har Kompetens- och arbetslivsförvaltningen genomfört 
internkontroll i huvudsak enligt upprättad internkontrollplan. Kompetens- 
och arbetslivsförvaltningens internkontrollgrupp har under 2020 bestått av 
Yvonne Fällström, Erika Klar, Emma Kvick (under våren), Elin Ljung 
(under hösten) och Olga Melentieva. 

Utfallet av kontrollerna är gott.  

Följande synpunkter har framkommit i kontrollerna: 
 Kontrollmetoden gällande extern och intern representation kan 

behöva ses över. 
 Se över rutin för sökning av interna medel inom kommunen. 
 Det behövs en annan sorts kontroll av rutiner kring material och 

inventering för Vuxenutbildningens verksamheter.  
 Listan över extern och intern fakturering bör uppdateras 

kontinuerligt, i dagsläget finns inte rutin för detta. 
 Rutiner gällande fakturering bör tas fram för 

Arbetsmarknadsenheten. 
 Back-up dokumenten bör finnas samlade för att vara lättillgängliga.  
 Det behövs en rutin för genomgång och revidering av back-up-

dokumenten. 
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 Checklistan för rekrytering bör uppdateras och ange funktion istället 
för person. 

1. Avtalsbevakning 
Kontrollera att avtal är under bevakning.  
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.  

Metod: 
Stickprov av registrerade avtal om bevakning finns.  

Kommentarer/utfall: 
Inga avvikelser har framkommit vid kontroll. 

Rutinen kontrollerad 26 mars och 23 oktober.  

2. Nämndsbeslut 
Kontrollera att beslut fattade av nämnd och/eller arbetsutskott är verkställda.  
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.  

Metod: 
Stickprov av fattade beslut. 

Kommentarer/utfall: 
Inga avvikelser har framkommit vid kontroll. 

Rutinen kontrollerad 26 mars och 23 oktober. 

3. Avtalssignering 
Kontrollera att avtal undertecknats av en behörig person enligt 
delegationsordningen/delegationsbestämmelse. 
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.  

Metod: 
Stickprov av undertecknade avtal.  

Kommentarer/utfall: 
Inga avvikelser har framkommit vid kontroll.  

Rutinen kontrollerad 23 oktober 2020 då kontrollen under våren inte kunde 
genomföras p.g.a. smittrisk.  
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4. GDPR 
Kontrollera att register för personuppgiftsbehandlingar är uppdaterad och att 
information till registrerade har kommunicerats/informerats om.   
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.  

Metod: 
Ta ut rapporter om vilka personuppgiftsbehandlingar som finns och 
kontrollera att information till de registrerade finns på blanketter/E-
tjänster/hemsidor.  

Kommentarer/utfall: 
Inga avvikelser har framkommit vid kontroll. 

Rutinen kontrollerad 23 oktober 2020 då kontrollen under våren inte kunde 
genomföras p.g.a. smittrisk.  

5. Extern och intern representation 
Kontroll av kännedom om rutinen samt kontroll att fakturor hanterats rätt. 
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.  

Metod: 
Enkät samt stickprov. 

Kommentarer/utfall: 
 Enkät genomfördes under våren och skickades till Ledningsgruppen 

och de som konterar fakturor. 
 Policyn är väl känd och det finns sällan skäl att använda konto för 

representation. 

Utvecklingsförslag: 
 Kontrollmetoden kan behöva ses över.  

Rutinen kontrollerad i april/maj 2020, kännedom om rutinen, och under 
hösten, stickprov av fakturor. 

6. Rekvirering av ekonomiska medel 
Utvärdera omvärldsbevakningen under året. Har vi sökt möjliga statsbidrag 
samt övriga medel? 
Kontrollansvarig har varit förvaltningsekonom.  

Metod: 
Egenkontroll i ledningsgruppen. 

Kommentarer/utfall: 
Inga avvikelser har framkommit vid kontroll.  

Utvecklingsförslag: 
 Se över rutin för sökning av interna medel inom kommunen.  
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Rutinen kontrollerad 10 november 2020. 

7. Material och inventarier 
Säkerställ att uppdaterad inventarielista samt rutindokument gällande 
inventering finns för respektive verksamhet.  
Kontrollansvarig har varit förvaltningsekonom.  

Metod: 
Se inventarielista för respektive verksamhet. 

Kommentarer/utfall: 
Inventering gällande YH Guldsmed har genomförts utan synpunkter av 
förvaltningsekonom, utbildningsledare och lärare. För övriga verksamheter 
behövs en annan sorts kontroll av rutiner som föreslås arbetas fram under 
2021.  

Rutinen kontrollerad 8 januari 2021.  

8. Fakturering 
Säkerställ att sammanställning över den fakturering vi känner till har 
genomförts. 
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.  

Metod: 
Gå igenom listan. 

Kommentarer/utfall: 
 Listan bör uppdateras kontinuerligt, i dagsläget finns inte rutin för 

detta. 
 Rutiner gällande fakturering bör tas fram för 

Arbetsmarknadsenheten. 

Rutinen kontrollerad en gång under våren och en gång under hösten 2020.  

9. Leverantörsfakturor 
Kontroll av fakturor (både med höga och låga belopp) inom resp ansvar samt 
fakturans väg. 
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.  

Metod: 
Stickprov.  

Kommentarer/utfall: 
 Gruppen tycker att det vore bra att i datasystemet kunna ta fram vilka 

påminnelser som kommit för att se hur många de är och vad orsaken 
till påminnelsen är.  
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Rutinen kontrollerad en gång under våren och en gång under hösten 2020.  

10. Back-up 
Kontrollera att dokumentation finns på plats och är uppdaterade.  
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.  

Metod: 
Stickprov.  

Kommentarer/utfall: 
 Back-up dokumenten förvaras idag på olika ställen. De bör finnas 

samlade för att vara lättillgängliga.  
 Det behövs en rutin för genomgång och revidering av dokumenten.  

Rutinen kontrollerad under hösten 2020. 

11. Avslut av tjänst/nyanställning 
Enkät till nyanställda inom KAF. Uppföljning av introduktion som en del av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.  

Metod: 
Se sammanställning av enkät till nyanställda inom KAF.  

Kommentarer/utfall: 
 Låg svarsfrekvens, bara fyra av sju svarade. Det borde ha skickats ut 

en påminnelse.  
 Checklistan bör uppdateras och ange funktion istället för person.  
 Av svaren framkommer att det är mycket viktigt att överlämning från 

den som tidigare haft tjänsten är väl planerade och genomförd.  
Det är också mycket viktigt att tillgången till teknisk utrustning och 
liknande är klar vid introduktionens start.  

Rutinen kontrollerad 13 november 2020. 

12. Beslutsfattande 
Kontroll av kännedom om delegationsordningen. 
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.  

Metod: 
Enkät/fråga till chef/rektor. 

Kommentarer/utfall: 
Inga avvikelser har framkommit vid kontroll.  

Rutinen kontrollerad 3 juni 2020. 
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2021-01-19 
 
 
 
Sandra Lidberg 
Förvaltningschef 



Rapport utifrån Internkontrollplan 2020 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kontrollområde: 1 Nämndsbeslut  

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: 

Frågeställningen är; har fattade beslut verkställts? 
Nämndsekreteraren har slumpvis dragit tre beslut från september - december 2020 fattade av 
tekniska nämnden eller tekniska nämndens arbetsutskott. De tre slumpvist valda besluten blev: 
TN § 95/2020, 110/2020 och Tnau § 67/2020. 

Resultat av kontrollen: 

TN §95 är genomförd genom att tekniska nämnden beslutat att återsända Frökindsgårdens 
uppdaterade projektdirektiv till socialnämnden, vilket gjordes den 28 september 2020. 
TN §110 är genomförd genom att tekniska nämnden beslutat att godkänna ändring av tekniska 
nämndens delegationsbestämmelser med start 26 oktober 2020. 
Tnau §67 är genomförd genom att tekniska nämndens arbetsutskott beslutat ett förbud mot 
hastighet över 30 km/h på Slingvägen i Stenstorp enligt Bilaga 1. Beslutet genomfört genom att 
vägmärken har blivit uppsatta. 

Planerade förändringar/åtgärder: 

Ingen planerad åtgärd.  

Kontrollen utförd av: 

Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 

Kontrollområde: 2 Undertecknande av avtal  

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:  

Nämndsekreteraren har dragit ett stickprov bland alla avtal som har registrerats och diarieförts. 
Stickprovet är slumpvis framtaget och består av tre avtal. Den totala populationen, som 
stickprovet drogs ur, var 18 stycken. Dessa tre slumpvis dragna avtal granskades efter om avtal 
undertecknats av behöriga personer enligt delegationsbestämmelserna.  

Resultat av kontrollen:   

Alla tre avtal som drogs var undertecknade av rätt person enligt delegationsbestämmelserna. 

Planerade förändringar/åtgärder: 

Ingen planerad åtgärd.  

Kontrollen utförd av: 

Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 

Kontrollområde: 3 Avtalsbevakning  

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:  

Nämndsekreteraren har dragit ett stickprov bland alla avtal som har registrerats och diarieförts. 
Stickprovet är slumpvis framtaget och består av tre avtal. Den totala populationen, som 



stickprovet drogs ur, var 18 stycken. Dessa tre slumpvis dragna avtal granskades efter om 
avtalsbevakning.  

Resultat av kontrollen:   

Ett av avtalen som drogs fanns det ingen bevakning på, vilket det heller inte ska finnas. De andra 
två avtalen som drogs fanns det bevakning på. 

Planerade förändringar/åtgärder: 

Ingen planerad åtgärd.  

Kontrollen utförd av: 

Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 

Kontrollområde: 4 Dataskyddsförordningen  

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: 

En rapport över tekniska nämndens registerförteckning har tagits fram. Tillsyn av 
registerförteckningen genomfördes av dataskyddsombudet tillsammans med kontaktperson för 
tekniska nämnden den 8 och 9 december 2020.  

Resultat av kontrollen: 

Generellt visar granskningen ett gott resultat. Dock finns det brister på vissa områden i 
registerförteckningen som behöver kompletteras eller justeras för att personuppgiftsansvarig ska 
efterleva kraven i dataskyddsförordningen när det kommer till skyldigheten att föra en 
fullständig registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar.  

Planerade förändringar/åtgärder: 

Efter granskningen har flera brister som uppmärksammades vid granskningen åtgärdats. 

Kontrollen utförd av: 

Anna-Karin Andersson, Nämndsekreterare 

Kontrollområde: 5 Produktpärmar kemikalier  

Vad är det som ska kontrolleras? 

Kontrollera att pärmarna är uppdaterade och stämmer överens med städrummet/städavdelningens 
faktiska kemikalier. 

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: 

Produktpärmarna är uppdaterade vid fortbildningsdagar i februari.  
Däremot har kontrollen om produkterna stämmer överens med det som finns i städrummet fått 
flyttats fram. Detta med anledning av covid-19 och de rekommendationer/restriktioner som 
utfärdats, såsom besökförbud på äldreboenden, undvika onödiga kontakter och minimera att 
träffa varandra. 

Resultat av kontrollen: 

Pärmarna är uppdaterade. Däremot har inte kontrollen om det stämmer överens med det som 
finns i städrummet kunnat genomföras. 

Planerade förändringar/åtgärder: 

När rekommendationer/restriktioner förändras/tas bort och det blir möjligt att åter igen besöka 
och träffa varandra, kommer arbetet med att fullfölja kontrollen att fortsätta. 



Kontrollen utförd av: 

Marie Lindskog och Kristina Hermansson Elfström, arbetsledare samt 
Solveig Pettersson, städchef 

Kontrollområde: 6 Nyckelhantering för vikarier  

Vad är det som ska kontrolleras? 

Har utkvitterade nycklar återlämnats? 

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: 

Städvikarier måste vid utkvittering av nycklar få kunskap om nyckelns värde och betydelse. Det 
är av stor betydelse att utkvitterade nycklar återlämnas enligt plan. Inventering av utkvitterade 
nycklar har gjorts vid årskiftet 2020/2021. 

Resultat av kontrollen: 

Det finns några utkvitterade nycklar med anledning av att vikarier arbetar och behöver dessa, 
vilket är som det ska. Förteckningen är i god ordning. Det har tillkommit fler s.k CLIQ- nycklar 
(programmerbara nycklar som finns vid de nyare fastigheterna)vars hantering bör ses över. 

Planerade förändringar/åtgärder: 

Finns behov att stämma av om CLIQ- nycklar ska finnas i varje nyckelknippa eller om det kan 
finnas ett antal separata reservnycklar. En nyckel kan passa till fler fastigheter som har detta 
system. Kontakt kommer tas med handläggare på Fastighetsavdelningen för att titta på vilket 
alternativ som kan vara det bästa i framtid.   

Kontrollen utförd av: 

Solveig Pettersson, städchef 

Kontrollområde: 7 Kontroll av väghållaransvar  

Vad är det som ska kontrolleras? 

Kontroll av väghållaransvar. 

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: 
Kontroll av att väghållande myndighet är rätt registrerad i NVDB (Nationell väg databas).  

Metoden som använts är att en inventering gjorts av de uppgifter som finns, och som har betydelse 
för vilka delar av kommunens vägnät som ingår i Falköping kommuns ansvar som väghållare. 
Hela kommunens vägnät är en omfattande mängd data att hantera varför kommunen delats in i 
områden som ses över efter rullande schema med ett eller fler områden per år som inventeras. 
Inventering görs mot relevanta underlag och under en femårsperiod har hela kommunen 
inventerats.  

Resultat av kontrollen: 

Under 2020 har kontroll skett av området som består av norra delen av tätorten. Felaktigheter i 
leverans till NVDB rapporteras fortlöpande in till NVDB för rättelse. Viss tillämpning av äldre 
detaljplaner är nödvändiga och i vissa fall är en detaljplaneändring nödvändig på sikt. 

Planerade förändringar/åtgärder: 

Kräver ingen förändring eller ytterligare åtgärd. 



Kontrollen utförd av: 

Therese Broman, Trafikingenjör 

Kontrollområde: 8 Trafikföreskrifter  

Vad är det som ska kontrolleras? 

Trafikföreskrifter 

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: 

Kontroll av att samtliga antagna lokala trafikföreskrifter är verkställda i form av att utmärkning är 
utförd i gatumiljön samt att föreskriften är publicerad i Transportstyrelsens rikstäckande databas 
för lokala trafikföreskrifter. Metoden som använts är en kontroll av att den beslutade lokala 
trafikföreskriften är sökbar i Transportstyrelsens rikstäckande databas efter publicering samt att en 
fysisk besiktning görs på plats när utmärkning skett. 

Resultat av kontrollen: 

Under året har samtliga beslutade lokala trafikföreskrifter slutbesiktigats och konstaterats 
uppfylla krav på gällande lokala trafikföreskrifter genom publicering i Transportstyrelsens 
rikstäckande databas samt utmärkning enligt krav ställda i vägmärkesförordningen (2007:90) och 
Transportstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar (TSFS 
2019:74). 

Planerade förändringar/åtgärder: 

Kräver ingen förändring eller ytterligare åtgärd. 

Kontrollen utförd av: 

Therese Broman, trafikingenjör. 

Kontrollområde: 9 Vinterväghållning  

Vad är det som ska kontrolleras? 

Vinterväghållning 

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: 

Kontrollera att utsedd entreprenör genomför vinterväghållning enligt väghållningsgränser och i 
enlighet med vad som faktureras.  

Resultat av kontrollen: 

Kontrollen har kunnat utökas för att varje samhälle har egen GPS för registrering av åtgärder 
vilket innebär att en mer kontinuerlig kontroll nu kan göras och inte enbart stickprov. Avvikelser 
finns, vilket då främst beror på att vi som beställer har otydlighet i var väghållningsgränser går 
och omfattningen av uppdraget.  

Resultatet visar inga felaktigheter i fakturerings underlag. 

Planerade förändringar/åtgärder: 

Tydligare kontroll av väghållningsgränser och beställningsunderlag behöver tas fram på vissa 
orter.   

Kontrollen utförd av: 

Kjell Björk, Biträdande Gatuchef 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2019/?RuleNumber=2019:74&RulePrefix=TSFS
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2019/?RuleNumber=2019:74&RulePrefix=TSFS


Kontrollområde: 10 Rätt kost till rätt person  

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: 

Genomgång av rutiner på plats i kök och samtal/frågeställningar till kökspersonal avséende 
rutiner. Kontrollen är 2020-12-15 genomförd i köket på Tåstorps demenscentrum. Köket lagar 
mat till brukare på det särskilda boendet och till brukare inom ordinärt boende i centrala 
Falköping. 

Resultat av kontrollen: 

Alla rekvisitioner var vid kontrollen aktuella. Kockarna upplever att de har tillräckligt med 
kunskap om specialkosthantering, vilket också visade sig genom att de kunde svara bra på 
frågorna som ställdes. De har även kunskap om var de kan hämta information vid behov. I de fall 
det uppstår frågetecken inhämtas information från säkra källor, som Livsmedelsverkets hemsida. 
Vid övriga oklarheter kontaktas ansvarig sköterska. 

Planerade förändringar/åtgärder: 

Inga förändringar i rutinen är aktuella och inga vidare åtgärder krävs. 

Kontrollen utförd av: 

Maria Vitalis, kostekonom 

Kontrollområde: 11 Livsmedelshygien  

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:  

Kvartalsvis kontroll av dokumentation, både gällande återupphettning och kalibrering av 
termometrar. Genomgång och analys av dokumentation. 

Resultat av kontrollen:   

Efterlevnaden av rutinen ”rutin för tid- och temperaturprocesser” i avdelningens HACCP-plan, 
som är skapad utifrån att livsmedel som inte hettas upp tillräckligt snabbt eller i tillräckligt hög 
grad på grund av att rutiner inte följs/efterlevs och skulle kunna leda till att 
sjukdomsframkallande mikroorganismer, inte avdödas tillräckligt eller att sporbildare kan 
aktiveras och växa till – bilda toxin, visar sig vid de kvartalsvisa uppföljningarna fungera väl. 
Visst bortfall av dokumentation har uppmärksammats. 

Planerade förändringar/åtgärder: 

Vid de tillfällen det uppmärksammats att dokumentation saknats gällande de aktuella 
temperaturmätningarna har detta påpekats tydligt för personalen och har föranlett förbättringar. 
Inga förändringar i rutinen är aktuella. 

Kontrollen utförd av: 

Avdelningens kökschefer vid de kvartalsvisa hygienronderna. 

Kontrollområde: 12 Avtalstrohet  

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:  

Biträdande kostchefen tar under en period över kontrollen och beslutsattesteringen av fakturor 
från kökschef, för att kontrollera inköpen gentemot ingångna avtal. 
Kontrollen genomförs kvartalsvis. 



Resultat av kontrollen:   

Köptroheten gentemot ingångna livsmedelsavtal är hög men på grund av rådande pandemi har 
våra leverantörers lager varit begränsade, och de har därmed inte kunnat leverera enligt våra 
avtal. 
Kontrollen har, med anledning av detta, i större omfattning handlat om uppföljning av vilka 
varor vi fått och vilka priser vi blivit fakturerade, då vi avtalat om att de priser vi betalar för 
varor som byts ut av leverantören, inte får överstiga de priser vi skulle betalat för en anbudsvara 
och varorna får inte heller vara av någon sämre kvalitet. 

Planerade förändringar/åtgärder: 

Kontrollen kommer att fortlöpa under 2021 utan några förändringar. 

Kontrollen utförd av: 

Christin Hallner, bitr. kostchef 

Kontrollområde: 13 Värmeförsörjning 

Vad är det som ska kontrolleras? 

Våra lokaler värmeförsörjs genom vatten eller elburen värme. Värmeavbrott kan få konsekvenser 
för kommunens verksamheter/hyresgäster. Därför behöver det säkerställas att reservkraft och 
värmeaggregat fungerar. 

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: 

Underhållsrutin för reservkraft finns fastställd 2014-01-24 och återfinns finns i G-katalogens 
driftmapp under reservkraftverk. 
Verken körs enligt rutinen och servas enligt servicescheman. De mobila verken iordningsställs 
av räddningstjänstens verkstad efter drift. Fastighetsskötarna iordningställer och ser till att 
drivmedel finns efter varje drift och driftprov. 
Kontroll av driftsjournaler görs enligt denna internkontrollsplan. 

Resultat av kontrollen: 

Det framkom att vissa mobila reservkraftverk är svårstartade och behöver bytas ut. De fasta 
verken har körts enligt schema och fungerar bra. Ett nytt verk har installerats till Floby 
äldreboende. 

Planerade förändringar/åtgärder: 

Minst ett mobilt reservkraftverk behöver bytas ut årligen. 

Kontrollen utförd av: 

Johan Singstrand, driftchef. 

Kontrollområde: 14 Nyckelhantering mot hantverkare  

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: 

Stämma av att de utlånade nycklarna i Fastighetsavdelningen nyckelskåp finns utkvitterade i vår 
förteckning. Att det inte finns några nycklar som saknar kvittens och att det efter en längre 
utlåningstid görs en kontroll av att låntagaren fortfarande behöver/använder nyckeln. 
 
Under år 2020 gjorde vi en rutinförändring för utlämning av nycklar och tillfälliga passerkort. 
fastighetsavdelningen tar emot beställningen på önskat lån och lämnar sedan ner 
nycklar/passerkort tillsammans med en kvittens till Stadshusets reception. Där kvitterar 
låntagaren sedan ut sin nyckel/passerkort och återlämnar den även dit när det utförda arbetet är 
klart.  



Resultat av kontrollen: 

Upptäckte ett flertal nycklar som är utlånade för mer än 6 månader sedan och som ej är 
återlämnade. Kontaktar berörd låntagare och ber om att återfå nyckeln om de inte har behov av 
den längre. Upptäckte att det fanns personal från fastighetsavdelningen som lånat nycklar ur 
fastighetsavdelningens nyckelskåp och trott att de kan ha den i stadigt bruk. Har hängt in dessa 
nycklar i skåpet igen och beställt egen nyckel till berörd personal. 
 
Cliq, som är vårt nya elektroniska nyckelsystem, sätts in i nya byggnationer och minskar därmed 
hanteringen av vanliga standardnycklar. Här har vi på Fastighetsavdelningen en nyckel för 
utlåning och denna kvitteras ut på samma sätt som de andra nycklarna.  

Planerade förändringar/åtgärder: 

Ringa de som har nycklar som varit utlånade mer än 2 månader, för att kolla om de fortfarande 
behövs. Om inte, ska de återlämnas snarast.  

Kontrollen utförd av: 

Mikaela Carlsson, Handläggare 

Kontrollområde: 15 Nyckelhantering mot verksamhet 

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:  

Kontroll av att de nycklar som är utkvitterade till Falköpings bibliotek finns kvar inom 
verksamheten. Att de via en aktuell förteckning kan uppge antal nycklar samt vilka olika system 
och behörigheter som innehas av verksamheten. Sedan stäms detta av mot förteckningen som 
finns hos oss på Fastighetsavdelningen. 
 
Via mail tog jag in dessa uppgifter från verksamhetsansvarig. 

Resultat av kontrollen:   

De har en aktuell förteckning och denna hanteras skriftligt på en blankett som sitter i en pärm 
hos verksamheten. De uppger att de har två olika märkningar (behörigheter) på sina nycklar samt 
hur många de innehar. Antalet nycklar stämmer dock inte överens med fastighetsavdelningens 
förteckning över antalet utlämnade. De har fler nycklar än vad som noterats som utlämnade. 
Orsaken är till denna differens är oklar men ligger förmodligen längre bak i tiden. 

Planerade förändringar/åtgärder: 

Av kontrollens resultat bedömer jag att verksamheten har bra ordning på sin nyckelhantering.  
 
Enligt resultatet har vi lämnat ut betydligt färre nycklar än vad verksamheten uppger att de har i 
sin ägo. Denna information kommer att lämnas vidare till ansvarig förvaltare för bedömning och 
eventuell åtgärd. 
 
Detta är ett förhållandevis litet, äldre system som inom den närmaste tiden troligtvis kommer att 
bytas ut. Kanske bör det prioriteras. 

Kontrollen utförd av: 

Mikaela Carlsson, Handläggare, Fastighetsavdelningen 



Kontrollområde: 16 Ronderingar 

Vad är det som ska kontrolleras? 

Ronderingsplaner finns för varje fastighet med fastställda kontrollfrekvenser. Om inte 
ronderingarna sköts som de ska kan det leda till höga drifts-och underhållskostnader. Det är 
därför viktigt att kontrollera att regelbundna ronderingar görs. 

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: 

Det är cirka 150 fastigheter som berörs av denna kontroll. I Dedu finns ett ronderingssystem som 
skall utföras av fastighetsskötare. När en ronderingsuppgift är utförd skall den kvitteras och 
ärendet ändrar färg från rött till grönt.  

Resultat av kontrollen: 

De flesta av ronderingspunkterna var åtgärdarde vid kontrollen under hösten. Någon 
fastighetsskötare hade missat att kvittera eller utföra ronderingen.  

Planerade förändringar/åtgärder: 

Under medarbetarsamtalet togs dessa ronderingar upp som en punkt med varje fastighetsskötare. 
Vissa har fått hjälp av extrapersonal för att kunna hinna med sina ronderingsuppgifter. 
Vi kommer att jobba mer med förebyggande åtgärder för att få ner felanmälningsfrekvensen som 
är en direkt indikation på utebliven rondering och på hur fastigheten mår. 

Kontrollen utförd av: 

Johan Singstrand, Driftchef. 

Kontrollområde: 17 Underhåll av pumpar och aggregat  

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: 

Stämma av maskinkort mot underhållsplanen och se om det löpande underhållet finns noterat. 

Resultat av kontrollen: 

Underhåll finns noterat för de objekt som har underhållsplaner. Många objekt saknar fortfarande 
maskinkort och underhållsplaner. 

Planerade förändringar/åtgärder: 

Ett nytt underhållsprogram, MaintMaster, är upphandlat och under uppstart för att effektivisera 
det förebyggande underhållet. Systemet kommer succesivt att ersätta det gamla systemet med 
maskinkort och kommer att tas i bruk under 2021. Detta kommer att skapa stora fördelar, såväl 
säkerhetsmässigt som ekonomiskt. 

Kontrollen utförd av: 

Erik Arnesson, driftchef 

Kontrollområde: 18 Fungerande reningsverk  

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:  

Har avvikelser skrivits in i maskinkort? Finns uppdateringsdatum på instruktioner? Har 
personalen nödig kunskap? 



Resultat av kontrollen:   

Avvikelser har skrivits in i maskinkort i de flesta fall. Uppdateringsdatum på instruktioner 
saknas på alla gamla dokument men skrivs in allt eftersom de uppdateras. En del personer saknar 
ibland specifika kunskaper men den finns inom gruppen som helhet. 

Planerade förändringar/åtgärder: 

Ett nytt underhållsprogram, MaintMaster, är upphandlat och under uppstart för att effektivisera 
det förebyggande underhållet. Systemet kommer succesivt att ersätta det gamla systemet med 
maskinkort och tas i bruk under 2021. Detta kommer att skapa stora fördelar, såväl 
säkerhetsmässigt som ekonomiskt. Arbetet med att revidera driftinstruktioner fortgår. 

Kontrollen utförd av: 

Erik Arnesson, driftchef 
Stig Säll, va-chef 
 











 
 
 

Rapport över utförd intern kontroll 2020 
 

Intern kontrollplan  
Kultur- och fritidsnämnden antog årets interna kontrollplan på sitt samman-
träde den 28 januari 2020, § 2. 

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 
 

1. Nämndbeslut 
2. Avtalssignering 
3. Avtalsbevakning 
4. GDPR 
5. Dokumenthanteringsplan 
6. G: katalogen  
7. Lokaler 
8. Evenemang 

Sammanfattning av genomförd intern kontroll  
Under 2020 har kultur- och fritidsförvaltningen genomfört en intern kontroll 
enligt upprättad intern kontrollplan.  
 
Utfallet av kontrollerna är positivt.  
 
1. Nämndbeslut 
Kontrollmoment, att nämndbeslut har verkställts.  
Kontrollansvarig har varit nämndsekreterare. 
 
Metod: Kontinuerlig uppföljning. Efter varje nämndssammanträde förs de 
beslut upp på en lista som ska följas upp. På listan anges ett datum när ett 
beslut ska vara uppföljt. Är inte uppföljningen gjord görs en påminnelse till 
ansvarig. 
 
Kommentarer/utfall: Inga anmärkningar. 
 
2. Avtalssignering 
Kontrollmomentet, att avtal signerats av behörig person. 
Kontrollansvarig har varit nämndsekreterare.  
 
Metod: Varje avtal kontrolleras vid registrering. 
 
Kommentarer/utfall: Inga anmärkningar. 
 
  

http://www.falkoping.se/2.7865cfaf121d36819ec8000159170.html


 
 
 
3. Avtalsbevakning 
Kontrollmoment, alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid och 
uppsägningstid.  
Kontrollansvarig har varit nämndsekreterare.  
 
Metod: Vid registrering av avtal läggs ett bevakningsdatum in utifrån giltig-
hetstid/uppsägningstid. När bevakningsdatumet infaller får berörd tjänste-
person och registrator en påminnelse via mejl från dokument- och ärende-
hanteringssystemet.  
 
Kommentarer/utfall: Inga anmärkningar. 
 
4. GDPR 
Kontrollmoment, att rutiner för GDPR har efterlevts och fungerat. 
Kontrollansvarig har varit controller. 
 
Metod: Granskning har genomförts av kommunens dataskyddsombud. 

Kommentarer/utfall: Utifrån granskningen finns en rapport som beskriver 
bedömningen av genomfört arbete samt behov av åtgärder, vilka kommer 
åtgärdas löpande. 
 
 
5. Dokumenthanteringsplan 
Kontrollmoment, att uppdatering av dokumenthanteringsplanen pågår. 
Kontrollansvarig har varit controller. 
 
Metod: Genomgång med nämndsekreterare hur långt förbättringsarbetet har 
kommit.  

Kommentarer/utfall: Dokumenthanteringsplanen håller på att uppdateras i 
samarbete med övriga förvaltningar. 
 
6. G: katalogen är full 
Kontrollmoment, att arbete för sortering och rensning pågår. 
Kontrollansvarig har varit controller. 
 
Metod: Genomgång med Styr- och ledgruppen. 
 
Kommentarer/utfall: För att sortera och rensa på korrekt sätt behövs stöd av 
dokumenthanteringsplanen. Mycket har rensats bort under året men arbetet 
behöver pausas tills dess dokumenthanteringsplanen är klar. 
  

http://www.falkoping.se/2.7865cfaf121d36819ec8000159170.html


 
 
 
 
7. Trygga och säkra lokaler 
Kontrollmoment, att arbete för trygga och säkra lokaler pågår. 
Kontrollansvarig har varit controller 
 
Metod: Genomgång med chef för Öppen ungdomsverksamhet. 
 
Kommentarer/utfall: Utredning om säkra och tryggalokaler pågår. 
 
8. Säkra evenemang 
Kontrollmoment, att rutiner tagits fram tillsammans med berörda parter samt 
att kompetensinventering genomförts. 
Kontrollansvarig har varit controller. 
 
Metod: Uppföljning tillsammans med kulturstrateg. 
 
Kommentarer/utfall: På grund av Corona pandemin har detta arbetet inte 
varit aktuellt under året. Arbetet tas upp framöver.  
 
 
 
 
 
 
2021-01-26 
 
 
 
 
Linda Jakobsson 
Controller 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Rapport av intern kontroll 2020 

Förslag till beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten över 

utförd internkontroll 2020.      

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden antog årets internkontrollplan på sitt 
sammanträde den 28 januari 2020 

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 
 
Gemensamma kontroller 

1. Nämndbeslut    
2. Avtalssignering    
3. Avtalsbevakning 
4. GDPR 

 
Barn- och utbildningsförvaltningens kontroller 

5. Diarieföring/Posthantering/E-post 
6. Fullmäktigebeslut 
7. Delegationsbeslut 
8. Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling 
9. Inlämning av slutbetyg/intyg om avgång från grundskolan ifrån de  

fria enheterna 
10. Inköp/upphandling 
11. Klagomål- och synpunktshantering 
12. Sjukfrånvaro 
13. Tillsyn fristående förskolor 
14. Registerutdrag 
15. Kompetensförsörjning 
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Sammanfattning av genomförd intern kontroll  
Under 2020 har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört internkontroll 
enligt upprättad internkontrollplan. Barn- och utbildningsförvaltningen har 
femton kontrollpunkter. Efter genomförda kontroller blir utfallet att det är 
anmärkningar på två kontrollpunkter och det finns ett par förbättringsförslag. 

De kontrollpunkter som har anmärkningar är: 

 Avtalssignering 
Information om delegationsbestämmelserna på arbetsplatsträffar, för 
att rektorerna ska föra informationen vidare om bestämmelserna till 
berörd personal. Alla delegater kommer även få en utbildning i maj 
om vilka regler som gäller. 
 

 Registerutdrag  
Att informera verksamhetscheferna som informerar sina chefer att 
registerutdrag är ett lagkrav som ska följas. Controller och 
skoladministratörer går igenom rutinen för att kontrollera var det 
finns brister. 

Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna: 
 

 Avtalsbevakning 
Att bevakningsdatum alltid läggs in vid ärenderegistrering när avtal 
registreras i Ciceron på de avtal som är löpande.  

 
 GDPR  

Behovet att kompetensutveckla och kommunicera förvaltningens 
rutiner kring GPDR kvarstår även om stickproven visar på en viss 
förbättring från föregående år. 

  
 
 

1.    Nämndbeslut 
 
Rutinen är att beslut fattade av nämnd/arbetsutskott har verkställts. Risken är 
att om fattade beslut inte har verkställts på grund av att uppföljning saknas 
kan leda till att politiska intentioner inte blir av. Kontrollera att beslut fattade 
av nämnd och/eller arbetsutskott är verkställda.  
 
Kontrollansvarig har varit: Nämndsekreterare.  
Metod: Stickprov av fattade beslut löpande under året. 
Kommentarer/utfall:  Nämndsekreterare har gått igenom alla beslut som 
fattats av nämnd/arbetsutskott under 2020. Samtliga beslut har verkställts.    

Förslag till förbättringar: -   
Rutinen kontrollerad: 2021-02-08 
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2.    Avtalssignering 
 
Rutinen är att avtal ska undertecknas av behöriga personer.  
Risken att avtal ingås felaktigt på grund av att obehörig person undertecknat 
vilket leder till ogiltigt avtal. Kontrollera att avtal undertecknats av en 
behörig person enligt delegationsordningen/delegationsbestämmelse. 
 
Kontrollansvarig: Nämndsekreterare.  
Metod: Stickprov av undertecknade avtal löpande under året. 
Kommentarer/utfall: Nämndsekreterare har kontrollerat samtliga 72 avtal 
som är tecknande av förvaltningen under kalenderåret 2020. Fyra av dessa 
var undertecknande av en person anställd som inte har delegation på att 
teckna avtal.  
Förslag till förbättringar: Information, framförallt till ledning, om barn- 
och utbildningsnämndens delegationsbestämmelser. Alla delegater kommer 
även få en utbildning i maj om vilka regler som gäller. 
Rutinen kontrollerad: 2021-02-08 

 

3.    Avtalsbevakning 
 
Rutinen är att alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid, så att 
avtalsansvarig i god tid kan ta ställning till om avtalet ska sägas upp, 
omförhandlas eller fortsätta löpa på. Risken att avtal inte förlängs och/eller 
sägs upp vilket leder till avsaknad av avtal alternativt oönskade åtagande. 
Kontrollera att avtal är under bevakning.  
 
Kontrollansvarig: Nämnsekreterare.  
Metod: Stickprov av registrerade avtal om bevakning, löpande under året. 
Kommentarer/utfall: De flesta avtal är tidsbegränsade till sin natur, i de 
flesta fall gäller de ett läsår eller ett kalenderår. I de fall avtal förlängs 
automatiskt om de inte sägs upp innan avtalstidens utgång, ska ett 
bevakningsdatum registreras i ciceron. Den som är ansvarig för avtalet får de 
ett meddelande i god tid för att kunna ta ställning till om avtalet ska 
förlängas eller inte.  
Förslag till förbättringar: Att bevakningsdatum alltid läggs in vid 
ärenderegistrering när avtal registreras i Ciceron på de avtal som är löpande. 
Rutinen kontrollerad: 2021-02-08 

 

4.    GDPR 
 
Rutinen är att kommunen ska efterleva kraven i GDPR 
(dataskyddsförordningen) gällande registrering av 
personuppgiftsbehandlingar och information till de registrerade. Risken att 
efterlevnaden av GDPR gällande registrering av personuppgiftsbehandlingar 
och information till de registrerade är bristfällig, kan leda till ekonomiska 
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och förtroendemässiga konsekvenser. Kontrollera att register för 
personuppgiftsbehandlingar är uppdaterade och att information till 
registrerade har kommunicerats/informerats om. 
 
Kontrollansvarig: GDPR-ansvarig på förvaltningen  
Metod: Löpande under året ta ut rapporter om vilka 
personuppgiftsbehandlingar som finns och kontrollera att information till de 
registrerade finns på blanketter/e-tjänster/hemsidor,  
Kommentarer/utfall: Stickproven från 2020 visar att vid nytecknande av 
avtal så återföljs det av ett personbiträdes avtal men i vissa fall har 
huvudavtalet tecknats först vilket försämrar förhandlingsläget. Under 2020 
har barn och utbildningsförvaltningen tagit emot 6 anmälningar av 
personuppgiftincidenter vilket är en ökning med 2 från 2019. Det är 
fortfarande GDPR ansvarig som oftast lägger anmälningar efter kontakt med 
personer som upptäckt incidenten.  
Förslag till förbättringar: Behovet att kompetensutveckla och 
kommunicera förvaltningens rutiner kring GPDR kvarstår även om 
stickproven visar på en viss förbättring från föregående år. 
Rutinen kontrollerad: 2021-01-18 

 

5.    Diarieföring/Posthantering/E-post 
 
Rutinen är att posten öppnas dagligen och att allmänna handlingar 
registreras. Risken att posten inte öppnas dagligen och att allmänna 
handlingar inte registreras vilket leder till att vi inte uppfyller kravet på 
tillgänglighet. Kontrollera att brevlådor blir tömda varje dag. Att 
inkommande och utgående post registreras eller diarieförs.  
 
Kontrollansvarig: Nämndsekreterare.  
Metod: Information och uppföljning av rutiner en gång per år. 
Kommentarer/utfall: Barn- och utbildningsförvaltning har fungerande 
rutiner för att bevaka att post och mejl öppnas och handlingar registreras 
varje dag.  

Förslag till förbättringar: - 
Rutinen kontrollerad:  2021-02-08 

 

6.    Fullmäktigebeslut 
 
Har beslut fattade av kommunfullmäktige har verkställts. Risken att nämnd 
och förvaltning inte genomför fullmäktigebeslut vilket leder till att politiska 
intentioner inte blir av. Ta fram beslut och kontrollera att besluten 
verkställts.  
 
Kontrollansvarig: Nämndsekreterare 
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Metod: Kontroll av att fattade beslut och uppdrag genomförs en gång per år. 
Kommentarer/utfall: Barn- och utbildningsnämnden har inte några uppdrag 
från kommunfullmäktige under 2020. Däremot har nämnden fått två remisser 
som har besvarats, en handlade om kommunens digitaliseringsstrategi och en 
handlade om en motion från (S) om kompletterande utbildning för 
barnskötare och elevassistenter. Utöver detta hade kommunstyrelsen ålagt 
nämnden att per den sista mars 2020 inkomna med en extra 
uppföljningsrapport gällande utfall mot budget med anledning av nämndens 
redovisade ekonomiska utfall för 2019. 
Förslag till förbättringar:  - 
Rutinen kontrollerad:  2021-02-08 

 

7.    Delegationsbeslut 
 
Rutinen är att beslut fattas enligt delegationsordningen, registreras och 
rapporteras till nämnd. Risken att beslut fattas av person som saknar 
delegation, vilket leder till att beslut kan överklagas och upphävas. Att 
delegationsbestämmelserna är kända. Att delegationsbeslut rapporteras till 
nämnd. 
 
Kontrollansvarig: Nämndsekreterare 
Metod: Kontrollera att rutiner för delegationsbeslut är kända genom 
stickprov. 
Kommentarer/utfall: Nämndsekreterare har kontrollerat 10 av 411 fattade 
delegationsbeslut under 2020. Samtliga var fattade av rätt delegat. Samtliga 
delegationsbeslut har rapporterats till nämnd. 
Förslag till förbättringar: Alla delegater kommer även få en utbildning i 
maj om vilka regler som gäller. 
Rutinen kontrollerad:  2021-02-08 

 

8.    Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling 
 
Rutinen är att anmälningar ska registreras och rapporteras till nämnd.  
Risken att anmälan om att barn/elev som upplevt sig utsatt för kränkande 
behandling inte görs, vilket leder till skada lidande för enskild person och 
minskat förtroende för förvaltningen. Kontrollera att upprättad rutin följs och 
rapportering till huvudman görs. 
 
Kontrollansvarig: Nämndsekreterare   
Metod: Rapport till nämnd en gång per månad. 
Kommentarer/utfall:  Rapportering om samtliga ärenden om kränkande 
behandling görs vid varje nämndsammanträde. Av rapporterna framgår 
antalet anmälda kränkningar, pågående utredningar och avslutade ärenden. 
Av rapporteringen framgår också vilken typ av kränkningar det handlar om. 
Nämndsledamöterna får dessutom rapporter som är separerade för 
Ållebergsgymnasiet, grundskolorna och förskolorna.   
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Förslag till förbättringar: Under verksamhetsåret 2021 kommer en 
fördjupad rapportering att göras till nämnden kring arbetet med kränkande 
behandling.   
Rutinen kontrollerad:  2021-02-08 

 

9.    Inlämning av slutbetyg/intyg om avgång från grundskolan ifrån de 
fria enheterna 
 
Rutinen är att betygen som utfärdas av fristående grundskola ska lämnas till 
centralarkivet. Risken att betyg inte lämnas in till centralarkivet, vilket leder 
till att vi inte följer arkivlagen. Det som kan gå fel är att betyg inte lämnas 
till in till centralarkivet och att vi inte följer arkivlagen.   
 
Kontrollansvarig: Controller 
Metod: Kontroll med arkivet en gång per år. 
Kommentarer/utfall:  Avstämning med centralarkivet är gjord och betygen 
från fristående grundskola har lämnats in. 
Förslag till förbättringar:  - 
Rutinen kontrollerad: 2021-01-29 

 

10.    Inköp/upphandling 
 
Rutinen är att inköpssamordnare sammanställer samtliga inköp över 100 000 
kr och skickar detta till förvaltningen. Risken med att upphandling saknas 
vilket kan leda till ekonomisk förlust. Kontroll av direktupphandling över 
100 000 kr.   
  
Kontrollansvarig: Controller 
Metod: Uppföljning av samtliga upphandlingar en gång per år. 
Kommentarer/utfall: Granskningen visar att barn- och 
utbildningsförvaltningen följer riktlinjerna. I vissa fall handlar vi utanför 
gällande avtal på grund av att det vi eftersöker inte finns att köpa. Nya 
upphandlingar görs i samråd med inköpssamordnaren. 
Förslag till förbättringar:  Inköpssamordnare lägger in avtalen i 
beslutsstödsystemet Hypergene för att vi ska få en bättre överblick att rätt 
leverantör används.   
Rutinen kontrollerad:   2021-03-11 

 

11.    Klagomål- och synpunktshantering 
 
Rutinen är att klagomål registreras, åtgärdas och rapporteras till nämnd. 
Risken att medborgaren inte får svar på sina klagomål och att åtgärder inte 
vidtas vilket leder till minskat förtroende för förvaltningen. Kontroll av 
svarstider och om åtgärder vidtagits. 
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Kontrollansvarig: Nämndsekreterare 
Metod: Redovisning av statistik halvårsvis. 
Kommentarer/utfall:  Synpunkter och klagomål redovisas regelbundet till 
nämnden. En gång per år görs dessutom en sammanställning av samtliga 
synpunkter och klagomål under kalenderåret. Svarstiderna kontrolleras 
regelbundet av nämndsekreterare. Alla synpunkter får en 
mottagningsbekräftelse inom två arbetsdagar. Själva besvarandet av 
synpunkterna kan därefter ta olika lång tid, men i de allra flesta fall får 
synpunktslämnaren svar inom 10 dagar.  
Förslag till förbättringar:  - 
Rutinen kontrollerad:  2021-02-08 

  

12.    Sjukfrånvaro 
 
Rutinen är förebyggande åtgärder såsom friskvård och arbetsmiljöarbete. 
Personalavdelningen skickar årlig statistik om sjukfrånvaro till skolchef.  
Risken att sjukfrånvaron ökar utan att vi har kontroll, vilket leder till att 
ekonomin blir lidande och att verksamhetens kvalité sjunker. Uppföljning av 
personalstatistik. 
 
Kontrollansvarig: Skolchef 
Metod: Rapport från personalsystem en gång per år. 
Kommentarer/utfall:  Av Barn-och utbildningsförvaltningens medarbetare 
har 28 % ingen sjukfrånvaro alls under 2020 (38 % 2019) och 21 % har 1-5 
sjukfrånvarodagar 2020 (31 % 2019). Den totala sjukfrånvaron inom Barn-
och utbildningsförvaltningen är 6,7 % 2020. Den totala sjukfrånvaron för 
hela kommunen är 8,2 %. Sjukfrånvaron ökar som helhet i förvaltningen 
både för kvinnor och män och beror med största sannolikhet på grund av 
pandemin Covid-19. Den långa sjukfrånvaron över 60 dagar minskar. 
Sjukfrånvaron ökar i samtliga åldersgrupper, dock som mest i åldersgruppen 
50 år och äldre. Skolans verksamhetsområden har alla påverkats av 
pandemin Covid-19 på olika sätt och att stanna hemma vid symtom har följts 
av personalen och visar sig på det sättet i sjukfrånvarostatistiken. 
 
 
Sjukfrånvaro per verksamhetsområde 2020 
Inom parentes visar 2019 års siffror 

Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 60 
dgr 

Förskola 10,8 % (7,5 
%) 

10,8 % ( 
7,1%) 

 9,3 % 
(18,3%) 

 31,5 % (43,0 %) 

Grundskola 6,2 % (4,2 %) 6,6 % (4,2 %) 4,9 % (4,1 %)  31,5 % (33,2 %) 

Gymnasium 3,9 % (3,8 %) 4,6 % (5,3 %)  3,0 % (1,7 %)  41,1 % (47,0 %) 

Musikskola 1,8 % (1,0 %) 2,4 % (0,8 %)  0,7 % (1,5 %) 0,0 % (40,6 %) 

SPC 4,5 % (2,9 %) 6,2 % (4,1 %) 2,3 % (1,4 %) 7,1 % (17,3 %) 
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Förslag till förbättringar:  Då vi ser att de insatser vi har gjort fungerar bra 
fortsätter vi med de insatserna för att se om sjukfrånvaron kan minska 
ytterligare.  
Rutinen kontrollerad: 2021-03-15  

 

13.    Tillsyn fristående förskolor 
 
Rutinen är att kommunen till synar fristående förskolor. Vi gör tillsynsbeslut. 
Gör vi inte tillsyn får kommunen inte kännedom om verksamhetens kvalité. 
Konsekvensen kan bli att de fristående förskolornas verksamhet inte 
uppfyller kraven och att de inte åtgärdas. För att minimera risken följer vi 
rutiner, riktlinjer och har ett bra samarbete. 
 
Kontrollansvarig: Verksamhetschef förskola 
Metod: Verksamhetsbesök/intervjuer 
Kommentarer/utfall: Ingen tillsyn 2020. 
Förslag till förbättringar: - 
Rutinen kontrollerad:  Vartannat år jämna år. 

 

14.    Registerutdrag 
 
Rutinen är att i samband med tillsättning av tjänst efterfrågas registerutdrag 
från polismyndigheten. Risken med att registerutdrag saknas, vilket leder till 
att vi anställer någon som inte är lämplig. Kontrollerar att utdrag har kommit 
in. 
 
Kontrollansvarig: Ansvarig chef 
Metod: Stickprov en gång per år. 
Kommentarer/utfall: Stickprovskontroll i personalsystemet gjordes på 
trettio stycken slumpmässigt utvald visstidsanställd personal och på 
slumpmässigt valda skolor. Av dessa trettio personer var sexton stycken inte 
registrerade med något registerutdrag i personalsystemet. 
Förslag till förbättringar: Att verksamhetscheferna informerar de 
ansvariga cheferna att de ska begära in registerutdrag från polismyndigheten 
eftersom det är ett lagkrav som ska följas. De ska registrera dem i 
personalsystemet så fort som möjligt samt att registerutdragen ska vara 
aktuella. För att få anställning måste det finnas ett giltigt registerutdrag. Har 
vi inte ett giltigt registerutdrag kan vi inte anställa personen. Controller och 
skoladministratörer går igenom rutinen för att kontrollera var det finns 
brister. 
Rutinen kontrollerad:  2021-01-19 
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15.    Kompetensförsörjning 
 
Rutinen är att förvaltningen följer upp antalet behöriga lärare i varje 
verksamhetsform. Risken att undervisningens kvalité sjunker pga. obehöriga 
lärare vilket leder till låg måluppfyllelse för barn/elever. Kontroll av 
inrapporterad statistik till SCB. 
 
Kontrollansvarig: Controller 
Metod: En gång per år februari-mars. 
Kommentarer/utfall:  
Förslag till förbättringar: Rapporter från SCB över inrapporterad personal 
för 2020 är inte klar förrän i slutet i april. Vi kontrollerar antal obehöriga 
lärare då. 
Rutinen kontrollerad:  2021-03-15 

 

       
 
Caroline Lindgren 
Controller 
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§ 85 Dnr 2021/00270  

Insatser för ökad cykling i Falköpings kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun anmäler sitt  

officiella deltagande i ”Europeiska mobilitetsveckan” som pågår den  
16–22 september 2021. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att Falköping deltar i den internationella 
satsningen ”Bilfri dag” den 22 september 2021.  

3 Kommunstyrelsen beslutar att Stadshuset anmäler sitt deltagande till 
”Cykelvänlig arbetsplats” för att föregå som gott exempel för övriga 
verksamheter, företag och invånare.     

Sammanfattning 
Falköpings kommuns insatser för att främja cykling har granskats i 
Kommunvelometern 2021, som en del av kommunens klimatlöften inom 
Klimat 2030. Falköpings resultat visar att kommunen satsar mycket på 
infrastruktur för cykling, men för att fler ska använda cykelvägarna behöver 
kommunen uppmuntra till en beteendeförändring. Cykelfrämjandet som står 
bakom rapporten rekommenderar Falköping att investera mer i information 
och marknadsföring för att främja ökad cykling. Sådana investeringar kan 
diskuteras i budgetprocessen.  
För att förbättra kommunens cykelfrämjande arbete föreslår trafikingenjör 
och miljöstrateg att kommunen redan nu deltar i några insatser inom de 
befintliga budgetramarna för år 2021: ”Europeiska mobilitetsveckan” 16–22 
september med en möjlig bilfri dag den 22 september, samt ”Cykelvänlig 
arbetsplats”.  
Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 
ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 
kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-01 
Kommunvelometern 2021 
European Mobility Week – Charter 2021  
Kriterier för Cykelvänlig arbetsplats 
  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
 



 

Kommunledningsförvaltningen  Hållbar utveckling  

 

Sara Lehman Svensson   Miljöstrateg   sara.lehmansvensson@falkoping.se 

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Insatser för ökad cykling i Falköpings kommun 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun anmäler sitt officiella 

deltagande i Europeiska mobilitetsveckan som pågår 16-22 september 
2021. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att Falköping deltar i den internationella 
satsningen Bilfri dag den 22 september 2021.  

3 Kommunstyrelsen beslutar att Stadshuset anmäler sitt deltagande till 
Cykelvänlig arbetsplats för att föregå som gott exempel för övriga 
verksamheter, företag och invånare.    

Sammanfattning  
Falköpings kommuns insatser för att främja cykling har granskats i 
Kommunvelometern 2021, som en del av kommunens klimatlöften inom 
Klimat 2030. Falköpings resultat visar att kommunen satsar mycket på 
infrastruktur för cykling, men för att fler ska använda cykelvägarna behöver 
kommunen uppmuntra till en beteendeförändring. Cykelfrämjandet som står 
bakom rapporten rekommenderar Falköping att investera mer i information 
och marknadsföring för att främja ökad cykling. Sådana investeringar kan 
diskuteras i budgetprocessen.  
För att förbättra kommunens cykelfrämjande arbete föreslår trafikingenjör 
och miljöstrateg att kommunen redan nu deltar i några insatser inom de 
befintliga budgetramarna för 2021: Europeiska mobilitetsveckan 16-22 
september med en möjlig bilfri dag den 22 september, samt Cykelvänlig 
arbetsplats.     

Bakgrund 
Falköpings kommun har ställt sig bakom Västra Götalandsregionens 
kraftsamling Klimat 2030 och har som en del i detta antagit klimatlöften för 
2021. Ett av klimatlöftena är att delta i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 
Kommunvelometern är en studie som årligen mäter kommuners insatser för 
cykling, jämför nuläget med andra kommuner, visar på förändringar över tid 
samt belyser områden där det finns potential för ytterligare framsteg. Detta 
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innebär att kommunens insatser för cykling mäts och följs upp av en extern 
part, med syftet att möjliggöra ständig förbättring. 
I maj släpptes resultatet av Kommunvelometern 2021. Falköping placerade 
sig på 31:a plats av 57 deltagande kommuner och fick 48 av 90 möjliga 
poäng. Cykelfrämjandet presenterar och analyserar Falköpings resultat i en 
fördjupande kommunspecifik rapport. Falköping får ett starkt resultat på 
området infrastruktur för cykling, både när det gäller investering i 
nybyggnation av cykelbanor och att underhålla det befintliga nätet av gång- 
och cykelväg.  
 
När det kommer till information och marknadsföring för att främja ökad 
cykling satsar kommunen färre resurser per invånare jämfört med andra 
deltagande kommuner, men genomför ändå flera olika typer av informations- 
och marknadsföringsåtgärder. Kommunen presterar nära snittet för små 
kommuner i området organisation, men har gott om utvecklingspotential i 
samtliga delområden: cykelpolitik, uppföljning och mätning samt 
organisatoriska åtgärder.  
Följande rekommendationer lyfts av Cykelfrämjandet i rapporten:  

- Ta fram mätbara och tidsatta mål för cykeltrafikens utveckling och 
följ upp dem regelbundet 

- Föregå med gott exempel som arbetsgivare genom att tillgängliggöra 
tjänstecyklar och erbjuda förmånscyklar till anställda 

- Genomför en resvaneundersökning som grund för framtida 
cykelfrämjande arbete i den egna organisationen 

- Investera mer i information och marknadsföring för att främja ökad 
cykling bland invånare och besökare.  

För att följa rekommendationerna som lyfts fram i rapporten krävs utökade 
ekonomiska resurser, så det är lämpligt att ta med denna information som 
underlag i budgetprocessen inför 2022. Vissa insatser kopplade till 
information och marknadsföring kan göras redan nu inom ramarna för 
befintliga medel 2021: 

Europeiska mobilitetsveckan  
Trafikverket uppmuntrar svenska kommuner att delta i Europeiska 
mobilitetsveckan (European Mobility Week) den 16-22 september 2021. 
Kommuner som registrerar sig åtar sig att genomföra minst en av dessa tre 
åtgärder/aktiviteter: 

- Organisera en vecka med aktiviteter på temat hållbara transporter för 
hälsa och miljö 

- Genomföra åtminstone en ny permanent åtgärd som bidrar till 
överföring från privatbil till ett mer miljövänligt transportsätt. Om 
möjligt bör åtminstone en av dessa åtgärder vara en permanent 
omfördelning av vägutrymme till förmån för fotgängare, cyklister 
och kollektivtrafik  

- Organisera en bilfri dag genom att avsätta och reservera ett eller flera 
områden enbart för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik under 
minst en dag (en timme före till en timme efter normal arbetstid). 
Den bilfria dagen ska helst genomföras den 22 september.  
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Cykelvänlig arbetsplats 
Cykelvänlig arbetsplats är ett projekt som drivs av Hållbart Resande Väst 
(Västtrafik) i samarbete med kommuner i Västra Götaland och Halland, 
däribland Falköpings kommun. Arbetsplatser inom detta geografiska område 
har möjlighet att anmäla sig till tävlingen Cykelvänlig arbetsplats. 
Deltagande arbetsplatser gör sitt bästa för att uppfylla kriterier som ska 
underlätta för de anställda att cykla till och från arbetet. Arbetsplatserna 
rapporterar hur många av de 20 kriterierna de uppfyller och detta presenteras 
på projektets hemsida. Det kostar ingenting för arbetsplatserna att delta. 

Förvaltningens bedömning 
Miljöstrategen och trafikingenjören har gått igenom resultatet i 
Kommunvelometern 2021 och konstaterar att Falköpings kommun är på rätt 
väg. Fortsatt arbete för att främja cykling i kommunen är i linje med 
klimatstrategi 2021-2030. Den kommande trafikstrategin och klimatstrategin 
blir ett övergripande ramverk för att ta fram en cykelplan, måldokument och 
klimatstyrande resepolicy.  
För att kommunens satsningar på fysisk infrastruktur för cykling ska 
resultera i verkliga utsläppsminskningar krävs en beteendeförändring. Att få 
fler att välja cykeln framför bilen innebär en kulturförändring i Falköping 
som kan underlättas med hjälp av strategiska insatser från kommunen.  
Under det senaste året har Falköping deltagit i olika cykelfrämjande projekt. 
De flesta har skett i samarbete med Hållbart Resande Väst som har tagit fram 
koncept med färdig marknadsföring som kommunen relativt enkelt har 
kunnat välja att genomföra till självkostnadspris. Exempel på projekt som 
har genomförts på detta sätt är Vintercyklist, Elcyklist, På egna ben och 
Cyklistuppmuntran. Arbetet med dessa projekt har väckt intresse i 
lokalmedia. Det har därför varit möjligt att åstadkomma mycket med 
begränsade resurser.  
 
En liten grupp tjänstepersoner har börjat planera inför ett möjligt deltagande 
i Europeiska mobilitetsveckan den 16-22 september 2021. För att 
deltagandet ska bli officiellt registrerat behöver kommunstyrelsens 
ordförande skriva under ett formulär och därför önskas ett beslut från 
kommunstyrelsen. Det finns många förslag på aktiviteter att genomföra 
under veckan och ett program för att uppmuntra allmänhetens hållbara 
resande kommer att sättas samman. Flera permanenta åtgärder är redan 
planerade och därmed uppfyller kommunen minst två av tre kriterier som 
motiverar ett officiellt deltagande. Ett tredje frivilligt åtagande som avslutar 
mobilitetsveckan på många håll i Europa och Sverige är att organisera en 
bilfri dag den 22 september. Detta skulle genomföras genom att stänga av 
minst en gata i centrala Falköping för biltrafik under dagen. Det är relativt 
enkelt att genomföra och marknadsföra om kommunstyrelsen vill ställa sig 
bakom en sådan aktivitet.  
 
Cykelvänlig arbetsplats är ett bra projekt som kan användas för att främja 
cykling på många arbetsplatser i kommunen. Kommunen har spridit 
information till näringslivet om att projektet finns, vilket hittills har bidragit 
till att en arbetsplats har anslutit sig: Närhälsan Oden vårdcentral. Många 
kommuner väljer också att anmäla arbetsplatser inom den egna kommunala 
verksamheten till projektet. Ett bra första steg i Falköping skulle vara om 
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Stadshuset anmäler sig till att bli en Cykelvänlig arbetsplats. Det skulle ha 
ett viktigt symbolvärde för att lyfta fram kommunen som föregångare och 
uppmuntra andra att följa efter, samtidigt som det skulle vara motiverande 
för att främja cykling bland Stadshusets personal. Det går att nå tre nivåer i 
tävlingen, från en till tre stjärnor, beroende på arbetsplatsens utgångspunkt 
och vilka mål man vill nå. I dagsläget når Stadshuset den första nivån och 
skulle kunna sträva efter att vinna fler stjärnor längre fram.  

Finansiering 
De åtgärder som här föreslås för beslut kommer att kosta max 10 000 kronor 
och kan finansieras med befintliga medel i budget 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-01 
Kommunvelometern 2021 
European Mobility Week – Charter 2021  
Kriterier för Cykelvänlig arbetsplats    

Beslutet ska skickas till 
Sara Lehman Svensson, miljöstrateg 
Therése Broman, trafikingenjör 
 
 
 
Sara Lehman Svensson 
Miljöstrateg 
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§ 86 Dnr 2021/00146  

Svar på remiss från Västra Götalandsregionen om att 
göra Västra Götalandsregionen till ett regionplane-
organ enligt plan- och bygglagen  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen från Västra Götalands-

regionen enligt nedan, vilket sammanfattningsvis innebär att Falköpings 
kommun inte ställer sig bakom en hemställan till regeringen om att göra 
Västra Götalandsregionen till ett regionplaneorgan enligt plan- och 
bygglagen.     

Bakgrund 
Plan- och bygglagens (PBL) 7 kapitel om regional fysisk planering har 
reviderats och började gälla den 1 januari 2019. I den nya lagen framkommer 
att Region Stockholm och Region Skåne har ett obligatoriskt uppdrag att 
bedriva regional fysisk planering för sitt territorium. Enligt PBL är det enbart 
regionutvecklingsansvariga som kan omfattas av detta uppdrag, vilket inne-
bär att det för Västra Götalands del enbart är Västra Götalandsregionen som 
kan få ett tillkännagivande av regeringen att bedriva regional planering inom 
regionen. Finansdepartementet anser att det finns förutsättningar för att 
Västra Götalandsregionen ska kunna omfattas av 7 kap i PBL. Innan beslut 
fattas i frågan har samtliga berörda kommunalförbund och kommuner fått 
möjlighet att yttra sig i frågan genom denna remiss.  
Remissen innefattar sex frågeställningar för kommunen att ta ställning till. 

 Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att 
stärka Västra Götaland? 

 Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan 
stödja den kommunala fysiska planeringen? 

 Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det 
finns ett behov av att samverka kring på regional nivå? 

 Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

 Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till 
regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL. 

 Övriga synpunkter. 
 

Förvaltningens bedömning 
Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka 
Västra Götaland? 
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Vissa frågor, som sträcker sig över kommungränser, är lämpliga att se i ett 
större perspektiv än endast utifrån de kommunalt avgränsade delarna. Sådana 
frågor kan bland annat handla om transportinfrastruktur i form av järnvägs-
utbyggnad, större vägar för biltrafik samt godstransporter. I dagsläget finns 
goda kanaler för samverkan inom regionen för dessa frågor och det finns 
därför ingen anledning att skapa ett regionplaneorgan för att kunna hantera 
dessa på ett annat sätt än vad som sker idag. Det viktigaste för dessa frågor 
är att det finns en god förankring och tydliga kommunikationsvägar, vilket 
det gör idag. En regionplan skulle inte underlätta varken förankringen eller 
kommunikationen i dessa frågor.  
Det sker i dagsläget mycket dialog och samverkan inom regionens del-
områden. Skaraborgs kommunalförbund är en god grund för dialog mellan 
kommunerna inom delregionen samt lyfter Skaraborgs frågor vidare till 
Västra Götalandsregionen. Genom att arbeta på detta sätt stärks alla delar i 
Västra Götalandsregionen, även de delområden som har ett mer perifert läge 
från Göteborg. Om Västra Götalandsregionen skulle få mandat att ta fram 
regionplaner enligt PBL finns en risk att ett stort fokus kommer läggas på 
Göteborg och de frågor som är aktuella ur ett storstadsperspektiv är inte 
alltid applicerbara i regionens ytterområden. Frågor som skulle falla på 
Västra Götalandsregionen att ha hand om, om regionen blir ett regionplane-
organ, är att verka för långsiktigt behov av bostäder samt minska länets 
klimatpåverkan och dess effekter. Västra Götalandsregionen är en mycket 
stor region med 49 kommuner, som alla förvisso brottas med dessa fråge-
ställningar, men lösningarna ser troligtvis väldigt olika ut i Göteborgs inner-
stad jämfört med Skaraborgs landsbygd. Falköpings kommun ser en risk i att 
de frågor som är viktiga ur det kommunala perspektivet för att lösa exempel-
vis bostadsförsörjningen inte kommer få utrymme i en regional plan där stort 
fokus troligen kommer hamna på Göteborg och dess kranskommuner.  
Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 
kommunala fysiska planeringen? 
Inom vissa övergripande frågor kan troligen ett regionalt perspektiv på 
exempelvis godstransporter och järnvägstrafik vara mycket gynnsamma att 
hantera på regional nivå. Andra övergripande frågor, som exempelvis 
exploatering av jordbruksmark för att kunna tillgodose bostadsförsörjning, 
hade däremot gynnats av att hanteras på delregional eller kommunal nivå. 
Detta eftersom det är frågeställningar där de kommunala förutsättningarna är 
så varierande och behoven olika. I och med det så finns en risk att vissa delar 
av en regionplan inte skulle kunna appliceras i de kommunala översikts-
planerna, vilket i förlängningen skulle underminera regionplanen och den 
skulle då tappa sitt syfte.  
Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av 
att samverka kring på regional nivå? 
Som nämnts ovan är de tydligaste vinsterna inom transport och infrastruktur. 
Vad gäller frågor om bostadsförsörjning så är det kommunala självstyret och 
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det kommunala planmonopolet mycket starkt och därför finns potentiella 
konfliktytor inom detta område. Minskad klimatpåverkan och dess effekter 
skulle kunna gynnas av ett regionalt perspektiv eftersom det är väldigt över-
gripande frågor. För att verkligen kunna göra skillnad för klimatet krävs ofta 
stora insatser och inriktningsbeslut, vilka skulle kunna vara svåra att samlas 
kring när det finns 49 olika förutsättningar för att hantera frågorna inom 
regionen. Handlingskraften finns ofta på den lokala, kommunala nivån.  
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  
Upplevelsen är att regionen har för många skilda förutsättningar i de 49 
kommunerna för att ha en fungerande samverkan kring frågeställningarna 
som krävs för att skapa en regional plan. Upplevelsen är även att mognads-
graden för att fullt ut gå in i en sådan hemställan ännu inte finns i regionen. I 
dagsläget finns en fungerande dialog och arbetsgång mellan delregionen och 
kommunerna. Denna dialog behöver dock få rota sig ordentligt innan nästa 
steg kan tas mot att bli ett fullskaligt regionplaneorgan.  
Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att 
ansvara för regional planering enligt PBL 
Falköpings kommun ställer sig i dagsläget inte bakom att en hemställan till 
regeringen är rätt väg att gå. Innan något sådant kan bli aktuellt behöver en 
ytterligare mognadsgrad uppfyllas. Innan dess behöver redan inarbetade 
arbetsgångar mellan kommuner, delregioner/kommunalförbund och regionen 
ytterligare förstärkas och förtydligas. Alla kommuners inflytande över 
regionens framtidsmål behöver förtydligas liksom regionens olika del-
regioners speciella förutsättningar för att kunna skapa en hållbar utveckling.  

Finansiering 
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-28 
Missiv från Västra Götalandsregionen, 2021-03-15 
Faktaunderlag från Västra Götalandsregionen, 2021-03-15 

Kommunledningsförvaltningens förslag 
1 Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen från Västra Götalands-

regionen enligt nedan, vilket sammanfattningsvis innebär att Falköpings 
kommun inte ställer sig bakom en hemställan till regeringen om att göra 
Västra Götalandsregionen till ett regionplaneorgan enligt plan- och 
bygglagen. 

Yrkanden 
Karola Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.       
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 Kommunstyrelsen 

Remiss från Västra Götalandsregionen om att göra 
Västra Götalandsregionen till ett regionplaneorgan 
enligt plan- och bygglagen 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen från Västra 

Götalandsregionen enligt nedan, vilket sammanfattningsvis innebär att 
Falköpings kommun inte ställer sig bakom en hemställan till regeringen 
om att göra Västra Götalandsregionen till ett regionplaneorgan enligt 
plan- och bygglagen.        

Sammanfattning  
Plan- och bygglagens (PBL) 7 kapitel om regional fysisk planering har 
reviderats och började gälla den 1 januari 2019. Finansdepartementet anser 
att det finns förutsättningar för att Västra Götalandsregionen ska kunna 
omfattas av 7 kap i PBL. Innan beslut fattas i frågan har samtliga berörda 
kommunalförbund och kommuner fått möjlighet att yttra sig i frågan genom 
denna remiss. 
Falköpings kommun anser att vissa frågor är lämpliga att se i ett större 
perspektiv än endast utifrån de kommunalt avgränsade delarna. Sådana 
frågor kan bland annat handla om transportinfrastruktur i form av 
järnvägsutbyggnad, större vägar för biltrafik samt godstransporter liksom i 
viss mån klimatanpassningsåtgärder. Medan andra frågor, som 
bostadsförsörjning, är mer komplicerade att hantera på en regional nivå. 
Vissa övergripande frågor som exempelvis exploatering av jordbruksmark 
för att kunna tillgodose bostadsförsörjning hade gynnats av att hanteras på 
delregional eller kommunal nivå snarare än regional nivå. Detta eftersom det 
är frågeställningar där de kommunala förutsättningarna är så varierande och 
behoven olika. Vad gäller frågor om bostadsförsörjning så är det kommunala 
självstyret och det kommunala planmonopolet mycket starkt och därför finns 
potentiella konfliktytor inom detta område. 
Det sker i dagsläget mycket dialog och samverkan inom regionens 
delområden. Skaraborgs kommunalförbund är en god grund för dialog 
mellan kommunerna inom delregionen och förbundet lyfter Skaraborgs 
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frågor vidare till Västra Götalandsregionen. Genom att arbeta på detta sätt 
stärks alla delar i Västra Götalandsregionen, även de delområden som har ett 
mer perifert läge från Göteborg. Om Västra Götalandsregionen skulle få 
mandat att ta fram regionplaner enligt PBL finns en risk att ett stort fokus 
kommer läggas på Göteborg. De frågor som är aktuella ur ett 
storstadsperspektiv är inte alltid applicerbara i regionens ytterområden. 
Upplevelsen är att regionen har för många skilda förutsättningar i de 49 
kommunerna för att ha en fungerande samverkan kring frågeställningarna 
som krävs för att skapa en regional plan. Upplevelsen är även att 
mognadsgraden för att fullt ut gå in i en sådan hemställan som remissen 
föreslår ännu inte finns i regionen.      

Bakgrund 
Plan- och bygglagens (PBL) 7 kapitel om regional fysisk planering har 
reviderats och började gälla den 1 januari 2019. I den nya lagen framkommer 
att Region Stockholm och Region Skåne har ett obligatoriskt uppdrag att 
bedriva regional fysisk planering för sitt territorium. Enligt PBL är det enbart 
regionutvecklingsansvariga som kan omfattas av detta uppdrag, vilket 
innebär att det för Västra Götalands del enbart är Västra Götalandsregionen 
som kan få ett tillkännagivande av regeringen att bedriva regional planering 
inom regionen. Finansdepartementet anser att det finns förutsättningar för att 
Västra Götalandsregionen ska kunna omfattas av 7 kap i PBL. Innan beslut 
fattas i frågan har samtliga berörda kommunalförbund och kommuner fått 
möjlighet att yttra sig i frågan genom denna remiss.  
Remissen innefattar sex frågeställningar för kommunen att ta ställning till: 

 Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att 
stärka Västra Götaland? 

 Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan 
stödja den kommunala fysiska planeringen? 

 Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det 
finns ett behov av att samverka kring på regional nivå? 

 Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

 Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till 
regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL. 

 Övriga synpunkter. 

Förvaltningens bedömning 
Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka 
Västra Götaland? 
Vissa frågor, som sträcker sig över kommungränser, är lämpliga att se i ett 
större perspektiv än endast utifrån de kommunalt avgränsade delarna. Sådana 
frågor kan bland annat handla om transportinfrastruktur i form av 
järnvägsutbyggnad, större vägar för biltrafik samt godstransporter. I 
dagsläget finns goda kanaler för samverkan inom regionen för dessa frågor 
och det finns därför ingen anledning att skapa ett regionplaneorgan för att 
kunna hantera dessa på ett annat sätt än vad som sker idag. Det viktigaste för 
dessa frågor är att det finns en god förankring och tydliga 
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kommunikationsvägar, vilket det gör idag. En regionplan skulle inte 
underlätta varken förankringen eller kommunikationen i dessa frågor.  
Det sker i dagsläget mycket dialog och samverkan inom regionens 
delområden. Skaraborgs kommunalförbund är en god grund för dialog 
mellan kommunerna inom delregionen samt lyfter Skaraborgs frågor vidare 
till Västra Götalandsregionen. Genom att arbeta på detta sätt stärks alla delar 
i Västra Götalandsregionen, även de delområden som har ett mer perifert 
läge från Göteborg. Om Västra Götalandsregionen skulle få mandat att ta 
fram regionplaner enligt PBL finns en risk att ett stort fokus kommer läggas 
på Göteborg och de frågor som är aktuella ur ett storstadsperspektiv är inte 
alltid applicerbara i regionens ytterområden. Frågor som skulle falla på 
Västra Götalandsregionen att ha hand om, om regionen blir ett 
regionplaneorgan, är att verka för långsiktigt behov av bostäder samt minska 
länets klimatpåverkan och dess effekter. Västra Götalandsregionen är en 
mycket stor region med 49 kommuner, som alla förvisso brottas med dessa 
frågeställningar, men lösningarna ser troligtvis väldigt olika ut i Göteborgs 
innerstad jämfört med Skaraborgs landsbygd. Falköpings kommun ser en 
risk i att de frågor som är viktiga ur det kommunala perspektivet för att lösa 
exempelvis bostadsförsörjningen inte kommer få utrymme i en regional plan 
där stort fokus troligen kommer hamna på Göteborg och dess 
kranskommuner.  
Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 
kommunala fysiska planeringen? 
Inom vissa övergripande frågor kan troligen ett regionalt perspektiv på 
exempelvis godstransporter och järnvägstrafik vara mycket gynnsamma att 
hantera på regional nivå. Andra övergripande frågor, som exempelvis 
exploatering av jordbruksmark för att kunna tillgodose bostadsförsörjning, 
hade däremot gynnats av att hanteras på delregional eller kommunal nivå. 
Detta eftersom det är frågeställningar där de kommunala förutsättningarna är 
så varierande och behoven olika. I och med det så finns en risk att vissa delar 
av en regionplan inte skulle kunna appliceras i de kommunala 
översiktsplanerna, vilket i förlängningen skulle underminera regionplanen 
och den skulle då tappa sitt syfte.  
Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av 
att samverka kring på regional nivå? 
Som nämnts ovan är de tydligaste vinsterna inom transport och infrastruktur. 
Vad gäller frågor om bostadsförsörjning så är det kommunala självstyret och 
det kommunala planmonopolet mycket starkt och därför finns potentiella 
konfliktytor inom detta område. Minskad klimatpåverkan och dess effekter 
skulle kunna gynnas av ett regionalt perspektiv eftersom det är väldigt 
övergripande frågor. För att verkligen kunna göra skillnad för klimatet krävs 
ofta stora insatser och inriktningsbeslut, vilka skulle kunna vara svåra att 
samlas kring när det finns 49 olika förutsättningar för att hantera frågorna 
inom regionen. Handlingskraften finns ofta på den lokala, kommunala nivån.  
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  
Upplevelsen är att regionen har för många skilda förutsättningar i de 49 
kommunerna för att ha en fungerande samverkan kring frågeställningarna 
som krävs för att skapa en regional plan. Upplevelsen är även att 
mognadsgraden för att fullt ut gå in i en sådan hemställan ännu inte finns i 
regionen. I dagsläget finns en fungerande dialog och arbetsgång mellan 
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delregionen och kommunerna. Denna dialog behöver dock få rota sig 
ordentligt innan nästa steg kan tas mot att bli ett fullskaligt 
regionplaneorgan.  
Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att 
ansvara för regional planering enligt PBL 
Falköpings kommun ställer sig i dagsläget inte bakom att en hemställan till 
regeringen är rätt väg att gå. Innan något sådant kan bli aktuellt behöver en 
ytterligare mognadsgrad uppfyllas. Innan dess behöver redan inarbetade 
arbetsgångar mellan kommuner, delregioner/kommunalförbund och regionen 
ytterligare förstärkas och förtydligas. Alla kommuners inflytande över 
regionens framtidsmål behöver förtydligas liksom regionens olika 
delregioners speciella förutsättningar för att kunna skapa en hållbar 
utveckling.  

Finansiering 
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-28 
Missiv från Västra Götalandsregionen, 2021-03-15 
Faktaunderlag från Västra Götalandsregionen, 2021-03-15       

Beslutet ska skickas till 
Västra Götalandsregionen 
 
 
 
Amelie Sandström 
Kommunarkitekt 



 

 

Postadress: 
Regionens Hus 
462 80 Vänersborg 
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Residenset, Torget 
Vänersborg 
 

Telefon: 
010-441 00 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se 

E-post: 
regionstyrelsen@vgregion.se 

 

1 (4) 

Remiss 
Datum 2021-03-15 
Diarienummer RS 2021-01146 

Remiss om regional fysisk planering enligt 
PBL- VGR som regionplaneorgan 
 

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019.  I och med att lagen antogs fick 
Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som 
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara Västra Götalandsregionen som kan vara det. Som 
ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat 
tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla 
reformen så att den omfattar fler län”.  
 

Finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat Västra Götalandsregionen 
om regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen.  
I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare 
regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på 
beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter 
från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra 
Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan har diskuterats i 
kommunalförbunden som återkom med önskemål om att frågan skulle skickas som en formell 
remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemålet om remiss.  
 

Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till 
regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en 
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.  
 

Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med 
lästips för fördjupning.   
 

Under remisstiden kommer en digital remisskonferens att hållas den 29 april på 
eftermiddagen.  Mer information om remisskonferensen kommer att skickas ut inom kort.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vgregion.se/
mailto:regionstyrelsen@vgregion.se
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Remissens frågeställningar  
 

Vilken inställning har ni till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland.  
Vi önskar svar på följande frågeställningar:  

• Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra 
Götaland?  
• Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 
kommunala fysiska planeringen?    
• Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka 
kring på regional nivå?   
• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?    
• Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 
regional planering enligt PBL.  
• Övriga synpunkter   

  
Här beskrivs bakgrund till respektive remissfråga:  

Vilken betydelse kan en samlad fysisk planering på regional nivå ha 
för att stärka Västra Götaland?  
Ett bakomliggande skäl till förslaget om regional fysisk planering är att planeringen bör 
kunna bidra till att stärka samordningen med andra planeringsslag. En regional plan utgör 
då gemensamma plattformar, viljeinriktningar och utgångspunkter, vilket ger ett stöd för 
mellankommunal samverkan och i dialoger med staten och andra nivåer.  
  

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan 
stödja den kommunala fysiska planeringen?    
Ett syfte med regional fysisk planering är att den, genom att ha 
ett regionalt perspektiv, ska ge ett stöd för kommuner och andra aktörer i 
deras översiktliga planering. Enligt förarbetena och propositionen skrivs 
att avsikten med ansvaret för regional fysisk planering är att den ska underlätta den 
kommunala översiktsplaneringen, planeringen för bostadsförsörjning och planeringen av 
övriga regionala planeringsslag genom att bidra med underlag och regionala 
bedömningar samt avvägningar mellan olika nationella, regionala och lokala intressen.   
  

   

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det 
finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?   
Många frågor är strukturövergripande och kan inte begränsas av en kommungräns,  
t ex transportinfrastruktur, kollektivtrafik och miljö- och 
klimatfrågor, samt energiförsörjning. I förarbetena till lagändringen (SOU 
2015:59/Prop2017/18:266) skrevs att planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den 
fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Planeringen ska således gälla 
frågor som behöver behandlas ur ett bredare perspektiv än den enskilda kommunens. 
Regional planering är inte avsedd att inskränka den kommunala planeringen, den 
ska vara stödjande. Förslaget innebär inte en omfördelning av uppgifter som någon annan 
ansvarar för idag. Här nämns några gränsöverskridande frågor. Finns det fler?  
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I våra tidigare dialoger i kommunalförbundens nätverk kring regional planering har 
exempelvis följande frågor lyfts fram:   
  

   

  
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

- Vilken roll kan/bör kommunalförbunden ha?   
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det 
finnas tydliga samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer 
med grannregioner behöver utvecklas, speciellt där gemensamma 
arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer mellan VGR 
och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken. 
Kommunalförbunden bedriver idag arbete med delregionala strukturbilder. I Västra 
Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att 
tillsammans med berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, 
liksom utanför, blir en grundläggande fråga.  
  

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till 
regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL   
Utifrån ovan frågor och svar – vad är er sammanfattande syn gällande om VGR ska vara 
regionplaneorgan enligt PBL?   
  

Övriga synpunkter   
Övriga synpunkter, medskick eller inspel som ni vill bidra med.   
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Svar på remissen  

Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2021. Svaret skickas 
till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – 
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.  
 
Frågor angående remissen besvaras 
av  anita.rynvall.martensson@vgregion.se eller martin.elofsson@vgregion.se  
  
Med vänliga hälsningar  
  
Västra Götalandsregionen  
  
  
  

Sändlista remiss   
Kommunerna i Västra Götaland  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Fyrbodals kommunalförbund  
Sjuhärads kommunalförbund  
Skaraborgs kommunalförbund  
Region Halland  
Region Jönköping  
Region Värmland  
Region Örebro  
Länsstyrelsen Västra Götaland  
Trafikverket Region Väst  
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Fakta om lagstiftningen   
Uppdraget som regionplaneorgan regleras i Plan- och Bygglagens (PBL) sjunde kapitel Regional fysisk 
planering. PBL är också den lag som reglerar kommunernas planläggning av mark och vatten, som t 
ex översikts- och detaljplaner.   
Bakgrunden till att kapitel 7 gjordes om var Bostadsplaneringskommitténs utredning SOU 2015:59 En 
ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning.  
  
När en region omfattas av PBL kap 7 Regional fysisk planering ska regionen enligt § 1:  
   1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,  
   2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,  
   3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,  
   4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra 
berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter 
som berörs,  
   5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa 
planer förhåller sig till regionplanen,  
   6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
   7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
  
I § 2 står att en regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden 
och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. 
Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.  
Regionplanen är inte bindande.  

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900


Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande   
I samband med den nya lagstiftningen har det uppkommit frågor kring hur regionplanen förhåller sig 
till kommunens planering och överklaganden. Lagmässigt är en regionplan är att betrakta som en 
översiktsplan, dvs den är vägledande och inte juridiskt bindande. Både översikts- och regionplaner 
kan ge fördelar om de efterlevs men det finns inga lagmässiga krav att följa dessa. I domar om 
överklagande i detaljplaner eller liknande kan de ge vägledning för beslut. Kommunen ska däremot 
motivera varför avsteg görs i förhållande till regionplanen. Detta är i princip på samma sätt som en 
kommun idag ska motivera avsteg från den egna översiktsplanen.   
 

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö   
I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets fysiska 
miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är. Det som nämns är:   
verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
samt ange grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen 
av bebyggelse och byggnadsverk.  
  
I förarbetena till lagändringen (SOU 2015:59) skrevs att planeringen ska gälla frågor som behöver 
behandlas ur ett vidare perspektiv än den enskilda kommunens. Det gavs också exempel på vad 
som skulle kunna vara frågor av regional betydelse.  ”Med detta menas frågor som är regionala till 
sin karaktär eller som angår två eller flera kommuner. Det kan exempelvis röra sig om övergripande 
fysiska strukturer för bebyggelse och tillhörande anläggningar, huvudstråk, städer eller tätorter av 
särskild regional betydelse (s.k. regionala kärnor), natur- och grönområden, infrastruktur för 
transporter, energi- och vattenförsörjning, avfallshantering, avlopp, gränsregionala relationer, eller 
strukturer som minskar klimatpåverkan. Det kan vidare handla om strukturer för 
strandskyddsområden och landsbygdsutveckling i strandskyddsnära lägen.”   
 

En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till att 
minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att det i 
samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som finns i Västra 
Götaland.  
  
Redan idag samverkar kommuner och region m fl kring ett antal områden. Västra Götalandsregionen 
är regionalt ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och 
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Dessa områden finns det upparbetade samverkansformer 
kring och här kan finnas erfarenheter.  
 

Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till regionens 
ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling och är en viktig 
del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning av dessa frågor är ett steg närmare 

en effektivare samhällsplanering.   
 

Behovet av Regional fysisk planering   
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska 
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras 
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning, regional 
bostadsförsörjning och kollektivtrafik. Frågornas karaktär innebär ofta att resurser behöver samlas 
och utmaningarna tas om hand av flera än den enskilda kommunen. En gemensam viljeinriktning 



över Västra Götalands fysiska struktur ger tydlighet och styrka i kommunernas och regionens arbete 
och kan bidra till att stödja planeringsprocesser på olika nivåer.  
 

En regional fysisk planering kan även stödja samverkan i de länsöverskridande sambanden som 
finns.  Till exempel ingår Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i Göteborgs funktionella 
arbetsmarknadsregion, liksom att Åmål ingår i Karlstads. Vidare ingår Kungsbacka i Västtrafiks 
trafikeringsområde och i Göteborgsregionens kommunalförbund, Varberg är 
adjungerad i Sjuhärads kommunalförbund. Även andra länsgränsöverskridande samband finns 
gentemot Norge och våra grannlän.   
 

Västra Götalandsregionen har ett pågående arbete med regional fysisk planering, där 
kommunalförbund, Trafikverket och länsstyrelsen deltar i den så kallade Strukturbildsgruppen. Behov 
att jobba med regional fysisk planering identifierades redan i regionala 
utvecklingsstrategin, VG2020. I remissvaren på den nyligen 
antagna strategin RUS 2030 efterfrågas en utökad och tydligare regional fysisk planering.   
 

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL   
Att bli ett regionplaneorgan enligt PBL skulle innebära ett nytt ansvarsområde för VGR, men också 
skapa förutsättningar för ett helhetsgrepp och samverkan kring viktiga frågor för Västra Götaland. Vi 
kommer då också att få samma ansvar som de två andra storstadsregionerna.  
 

Regional fysisk planering enligt PBL och framtagande av en regionplan följer en lagstiftad och 
återkommande process. Grunderna i planen, se ovan under fakta om lagstiftningen, innebär en 
långsiktighet gällande både form och innehåll. Regionplanen ger möjligheter att knyta ihop den 
kommunala översiktliga planeringen på ett tydligare sätt med den regionala planeringen. 
Kommunerna kan se sig i ett regionalt sammanhang och ta del av gemensamma planeringsunderlag 
på regional nivå. I förhållande till den statliga nivån ger regionplanen ett tydligt mandat och visar på 
den regionala viljeinriktningen. Regionplanen skulle kunna underlätta och lösa ut frågor kring statliga 
intressen redan på regional nivå och därmed förenkla för den kommunala planeringen.   
 

Som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat tillkännagivande till 
regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den 
omfattar fler län”. Att arbeta enligt PBL och ta fram en regionplan innebär samtidigt större krav på 
planeringen och utökade resurser och kompetens. Enligt tidigare bedömningar kan det röra sig om 
ett tiotal tjänster. VGR ser inte att resursfrågan innebär något hinder för att bli regionplaneorgan.  
 

Regional fysisk planering utanför PBL  
Oavsett om Västra Götalandsregionen är regionplaneorgan eller ej finns det ett behov av 
samverkan och tätare knyta samman den planering som sker på olika nivåer, särskilt 
mellan kommunal och regional nivå, men också nationellt. Syftet är att tydliggöra hur geografin 
påverkar tillväxt och utveckling och använda planeringen som ett verktyg för att samordna olika 
beslutnivåer och politikområden. Det kan innebära att man stärker kopplingen mellan kommunal 
översiktsplanering, bostadsförsörjning, regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och 
infrastrukturplanering.   
 
Följande kännetecknar regional fysisk planering utanför PBL: Det är ett frivilligt uppdrag som bedrivs 
inom tillväxtuppdraget. Frivilligheten ger inte samma formella tyngd gentemot andra aktörer och 
bygger på gemensamma överenskommelser. Region och kommuner är fria att 
tillsammans bestämma vilka frågor man ska jobba med och på vilket sätt.  



 

Samverkan är en förutsättning  
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det finnas tydliga 
samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer med grannregioner behöver 
utvecklas, speciellt där gemensamma arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer 
mellan VGR och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken.   
 
I Västra Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att tillsammans med 
berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, liksom utanför, blir en 
grundläggande fråga.   
 

Regional utblick, exempel från andra regioner  
Region Halland arbetar sedan några år tillbaka med regional planering i form av olika fördjupande 
kunskapsmaterial och analyser. Region Halland skickade tillsammans med de halländska 
kommunerna hösten 2020 in en hemställan till regeringen om att bli regionplaneorgan.  Region 
Halland ser möjligheter i att koppla ihop olika strategiska planeringsprocesser i arbetet med en 
kommande regionplan.   
Region Skåne har inom arbetet med “Strukturbild för Skåne” arbetat med regional planering sedan 
början av 2000-talet. Region Skåne har under 2019-2020 arbetat fram förslag till sin första regionplan 
kopplat till rollen som regionplaneorgan enligt PBL. Planen är ett stöd för de skånska kommunerna i 
frågor som är av mellankommunal och regional karaktär. En övergripande utvecklingsinriktning för 
Skåne stöds av olika planeringsstrategier. Tematiska fördjupningar finns för bland annat transporter, 
teknisk försörjning och bebyggelseutveckling. Planen tydliggör det fysiska perspektivet av Skånes 
regionala utvecklingsstrategi.  
 

 

Bild från samrådsförslag “Regionplan för Skåne 2022-2040”.  
 

Region Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta med regional planering och har tagit fram flera 
regionplaner sedan 1950-talet. Den senaste regionplanen, regional utvecklingsplan för Stockholm 
(RUFS 2050), togs fram 2018.  
Region Östergötland har tagit ett beslut om att tillsvidare fortsätta arbetet med regional planering 
utanför PBL. Region Östergötland arbetar med regional planering i form av en strukturbild och olika 



planeringsunderlag för både regionen och kommunerna. En rumslig inriktning är tänkt att förtydliga 
det fysiska perspektivet i regionala utvecklingsstrategin för Östergötland.   
 

Avslutande kommentar  
Om beslut skulle tas om att Västra Götalandsregionen ska hemställa om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL, kommer handläggningen på Regeringskansliet att ta tid. Det finns 
inget tydligt svar om hur lång tid. En indikativ tidplan är att om en hemställan skickas in 2021 
kan regionen omfattas av lagen tidigast 2022/23. Under mandatperioden 2022-2026 ska sedan en 
regionplan tas fram. För Region Skåne har det tagit ca två år att utarbeta en plan och de hade en bra 
grund, genom sitt strukturbildsarbete, att utgå ifrån.  
De regionplaner som har tagits fram av Region Skåne resp Stockholm har olika utformning och 
fokus. En ev regionplan för Västra Götaland skapas utifrån de förutsättningar som finns här. I 
förarbetena står: Den regionala variationen innebär att den regionala fysiska planeringen 
innehållsmässigt kommer att skilja sig åt mellan olika län.  
  

Lästips, länkar  
• Förarbeten till PBL-förändringen:  
SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, samt 
propositionen 2017/18:266  
En ny regional planering - Regeringen.se  

  
• Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SFS 2020:603 
- Riksdagen  

  
• På Boverkets hemsida finns mer information att läsa  

  
• Information om Region Skånes förslag till regionplan:  
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-planering/  

  
  
 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/04/en-ny-regional-planering/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/regionplan/om-regionplanering/
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-planering/
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§ 88 Dnr 2021/00275  

Ansökan om deltagande i Sveriges Kommuner och 
Regioners utvecklingsprojekt "Effektivare kommun" 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun ska ansöka om att 

delta i Sveriges Kommuner och Regioners utvecklingsprojekt 
”Effektivare kommun”.       

Bakgrund 
Projektbeskrivning av utvecklingsprojektet – Effektivare kommun 
Kommunsektorn i Sverige står inför stor utmaningar. Ökad andel äldre, brist 
på kompetent arbetskraft, ökade sociala klyftor, minskad skattebas och 
många fler faktorer kommer att framgent tvinga kommuner att arbeta mer 
effektivt. Det innebär att kommunledningen med begränsade resurser måste 
hitta nya sätt att organisera, styra, leda och framförallt förändra arbetssättet i 
verksamheterna, så att en god välfärd kan byggas för medborgarna. Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder nu kommunledningar att delta i ett 
utvecklingsprojekt där en grupp kommuner tillsammans och med stöd av 
SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) ökar sin 
kompetens och påbörjar ett lokalt utvecklingsarbete som kan öka 
effektiviteten. 

Syfte 
 Att SKR och RKA tillsammans med deltagande kommuner ökar 

kunskapen kring effektivitet utifrån betydelsen samspelet mellan 
insatta resurser och producerad volym och kvalitet. 

 Att i ett gemensamt lärande hitta system och modeller för en 
tydligare organisering, styrning och ledning som kan leda till 
effektivitetsökning.  

 Att de medverkande kommunerna anpassar de fördjupade 
kunskaperna till sina lokala förhållanden och påbörja ett 
utvecklingsarbete för ökad effektivitet.  

Mål 
Att alla medverkande kommuner har påbörjat ett arbete för att öka 
effektiviteten utifrån definitionen.  
Projektet löper över ett och ett halvt år med start hösten 2021. Sju gemen-
samma samlingar där alla kommuner deltar planeras. Det första är ett gemen-
samt uppstartsseminarium och det sista ett avslutningsseminarium där 
eventuellt även andra kommuner kan bjudas in. Vid övriga gemensamma 
samlingar sker kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Mellan de 
gemensamma samlingarna arbetar kommunerna enskilt, men samspelar 
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digitalt med varandra och med SKR och RKA via ett digitalt samarbetsrum 
och genom återkommande korta avstämningsmöten mellan respektive 
kommuner och SKR och RKA. 

Deltagare i kommunen 
Förtroendevalda i kommunledning och central ledningsgrupp bland tjänste-
personer samt stödfunktioner för ekonomi, kvalitet, HR, m.m. I utvecklings-
projektet krävs ett aktivt deltagande av dessa funktioner. Alla funktioner 
deltar inte vid alla tillfällen.  
Projektet leds av Gunnar Gidenstam, SKR. 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till att delta i projektet.   
Preliminär ansökan har upprättats där nulägesanalys och problemformulering 
kring vad man vill förbättra avseende effektivitet har presenterats. För att 
ansökan skall kunna bifallas av SKR ska kommunstyrelsen ställa sig bakom 
ansökan genom beslut senast den 31 augusti 2021.  

Finansiering 
Deltagande i projektet kostar 60 000 kronor (exklusive moms). Kostnaden 
debiteras uppdelad på åren 2021 och 2022. Finansiering sker inom ram för 
kommunstyrelsens verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-15 
Inbjudan från SKR 
Ansökan från Falköpings kommun   
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen               
 



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Magnus Fleischer   Ekonomichef      magnus.fleischer@falkoping.se   

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Ansökan om deltagande i Sveriges Kommuner och 
Regioners utvecklingsprojekt "Effektivare kommun" 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun ska ansöka om att 

delta i Sveriges Kommuner och Regioners utvecklingsprojekt 
”Effektivare kommun”.         

Bakgrund 
Projektbeskrivning av utvecklingsprojektet – Effektivare kommun 
Kommunsektorn i Sverige står inför stor utmaningar. Ökad andel äldre, brist 
på kompetent arbetskraft, ökade sociala klyftor, minskad skattebas och 
många fler faktorer kommer att framgent tvinga kommuner att arbeta mer 
effektivt. Det innebär att kommunledningen med begränsade resurser måste 
hitta nya sätt att organisera, styra, leda och framförallt förändra arbetssättet i 
verksamheterna, så att en god välfärd kan byggas för medborgarna. SKR 
erbjuder nu kommunledningar att delta i ett utvecklingsprojekt där en grupp 
kommuner tillsammans och med stöd av SKR och RKA (Rådet för 
främjande av kommunala analyser) ökar sin kompetens och påbörjar ett 
lokalt utvecklingsarbete som kan öka effektiviteten. 

Syfte 
 Att SKR och RKA tillsammans med deltagande kommuner ökar 

kunskapen kring effektivitet utifrån betydelsen samspelet mellan 
insatta resurser och producerad volym och kvalitet. 

 Att i ett gemensamt lärande hitta system och modeller för en 
tydligare organisering, styrning och ledning som kan leda till 
effektivitetsökning.  

 Att de medverkande kommunerna anpassar de fördjupade 
kunskaperna till sina lokala förhållanden och påbörja ett 
utvecklingsarbete för ökad effektivitet.  

Mål 
Att alla medverkande kommuner har påbörjat ett arbete för att öka 
effektiviteten utifrån definitionen  
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Projektet löper över ett och ett halvt år med start hösten 2021. Sju 
gemensamma samlingar där alla kommuner deltar planeras. Det första är ett 
gemensamt uppstartsseminarium och det sista ett avslutningsseminarium där 
eventuellt även andra kommuner kan bjudas in. Vid övriga gemensamma 
samlingar sker kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Mellan de 
gemensamma samlingarna arbetar kommunerna enskilt, men samspelar 
digitalt med varandra och med SKR och RKA via ett digitalt samarbetsrum 
och genom återkommande korta avstämningsmöten mellan respektive 
kommuner och SKR och RKA. 

Deltagare i kommunen 
Förtroendevalda i kommunledning och central ledningsgrupp bland 
tjänstepersoner samt stödfunktioner för ekonomi, kvalitet, HR, m.m. I 
utvecklingsprojektet krävs ett aktivt deltagande av dessa funktioner. Alla 
funktioner deltar inte vid alla tillfällen.  
Projektet leds av Gunnar Gidenstam, SKR. 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till att delta i projektet.   
Preliminär ansökan har upprättats där nulägesanalys och problemformulering 
kring vad man vill förbättra avseende effektivitet har presenterats. För att 
ansökan skall kunna bifallas av SKR ska kommunstyrelsen ställa sig bakom 
ansökan genom beslut senast den 31 augusti 2021.  

Finansiering 
Deltagande i projektet kostar 60 000 kronor (exklusive moms). Kostnaden 
debiteras uppdelad på åren 2021 och 2022. Finansiering sker inom ram för 
kommunstyrelsens verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-15 
Inbjudan från SKR 
Ansökan från Falköpings kommun     

Beslutet ska skickas till 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Magnus Fleischer, ekonomichef 
 
 
Magnus Fleischer 
Ekonomichef 



 
 
 

Inbjudan till utvecklingsprojekt – 
Effektivare kommun 

 
  

Kommunsektorn i Sverige står inför stor utmaningar. Ökad andel äldre, brist på kompetent 
arbetskraft, ökade social klyftor, minskad skattebas och många fler faktorer kommer att 
framgent tvinga kommuner att arbeta mer effektivt. Det innebär att kommunledningen med 
begränsade resurser måste hitta nya sätt att organisera, styra, leda och framförallt förändra 
arbetssättet i verksamheterna, så att en god välfärd kan byggas för medborgarna.  
 
SKR erbjuder nu kommunledningar att delta i ett utvecklingsprojekt där en grupp kommuner 
tillsammans och med stöd av SKR och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) 
ökar sin kompetens och påbörjar ett lokalt utvecklingsarbete som kan öka effektiviteten. 
 
 Tidplan: Start september 2021 och preliminärt avslut december 2022 (1,5 år) 

Plats: Företrädesvis digitala träffar, men om covid-situationen tillåter kan även någon fysisk träff 
komma att arrangeras. 

Målgrupp: Förtroendevalda i kommunledning, ledande tjänstepersoner och funktioner för 
övergripande stödprocesser som ekonomi, HR och kvalitet 

Kostnad: 60 000 kr (exkl. moms). Kostnaden debitera uppdelad på 2021 och 2022 

Intresseanmälan: Snarast! Kontakta Gunnar Gidenstam, gunnar.gidenstam@skr.se,  
tel. 8-452 76 49 

Ansökan: En preliminär ansökan görs skriftligt i ett formulär som tillhandahålls efter 
intresseanmälan. Sista ansökningsdag 14 juni. En slutlig ansökan görs genom ett 
kommunstyrelsebeslut senast 31 augusti.  
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Beskrivning av projektet 
Syfte 
Att SKR och RKA tillsammans med deltagande kommuner ökar kunskapen kring effektivitet utifrån betydelsen 
samspelet mellan insatta resurser och producerad volym och kvalitet. 
Att i ett gemensamt lärande hitta system och modeller för en tydligare organisering, styrning och ledning som 
kan leda till effektivitetsökning.  
Att de medverkande kommunerna anpassar de fördjupade kunskaperna till sina lokala förhållanden och 
påbörja ett utvecklingsarbete för ökad effektivitet.  
 
Tidplan och upplägg 
Projektet löper över ett och ett halvt år med start hösten 2021. Sju gemensamma samlingar där alla 
kommuner deltar planeras. Det första är ett gemensamt uppstartsseminarium och det sista ett 
avslutningsseminarium där eventuellt även andra kommuner kan bjudas in. Vid övriga gemensamma 
samlingar sker kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Mellan de gemensamma samlingarna arbetar 
kommunerna enskilt, men samspelar digitalt med varandra och med SKR och RKA via ett digitalt 
samarbetsrum och genom återkommande korta avstämningsmöten mellan respektive kommuner och SKR 
och RKA. 
 
Arbetsmodell 
Projektet arbetsmodell bygger på följande delar: 

 Föreläsningar av experter från SKR/RKA samt från forskning, exempelkommuner, m.m. 
 Lärande erfarenhetsutbyte mellan medverkande kommuner och SKR/RKA 
 Utvecklingsarbete för att öka effektivitet i respektive deltagande kommun 
 Support från SKR/RKA riktad de enskilda kommunerna 

En viktig ingång i arbetet är att utgå från RKA:s nyckeltal för effektivitet och de lokala förhållanden som finns 
hos de medverkande kommunerna. Erfarenheter från projektet ska spridas på olika sätt till hela 
kommunsverige. 
 
Exempel på inslag i arbetet:  

 Styrning för effektivitet (effektivitetens röda tråd) 
 Uppföljning och analys av effektivitet 
 Att jämföra effektivitet 
 Resursfördelningsmodeller 
 Värdeskapande utvecklingsarbete 
 Att leda för ökad effektivitet 
 Effektivisering genom intern och extern samverkan 
 Ny teknik, digitalisering, nya arbetsmetoder 
 Innovationsarbete 
 Kvalitetsarbete, ständiga förbättringar 

Innehållet formas slutligen i samverkan mellan de medverkande kommunerna och SKR. 
 
Deltagare i kommunen 
Förtroendevalda i kommunledning och central ledningsgrupp bland tjänstepersoner samt stödfunktioner för 
ekonomi, kvalitet, HR, m.m. I utvecklingsprojektet krävs ett aktivt deltagande av dessa funktioner. Alla 
funktioner deltar inte vid alla tillfällen.  
 
  



 
 
 

Stöd från SKR/RKA 
Projektet leds från SKR:s sida av en arbetsgrupp med olika kompetenser från Avdelningen för Ekonomi och 
Styrning. I projektgruppen ingår även representerar från RKA. Till projektgruppen finns knutet 
referenspersoner från flera andra avdelningar på SKR.  
 
Utfästelse av deltagande kommuner 
Den i projektet deltagande kommunen förbinder sig att: 
 det finns ett kommunledningsbeslut om deltagande innan uppstartsträffen hösten 2021, 
 central ledningsgrupp bland tjänstepersoner samt stödfunktioner avsätter erforderlig arbetstid tid för dels 

gemensamma möten, dels internt utvecklingsarbete mellan möten, 
 en styrgrupp för projektet utses, 
 en kontaktperson utses som har ett ansvar att företräda kommunen i kontakter med SKR, 
 en arbetsgrupp utses som ansvarar för det operativa förändringsarbete i den egna kommunen. 

 
Nulägesanalys och problembeskrivning 
Deltagande kommuner ska till projektanmälan bifoga en nulägesanalys och problemformulering kring vad man 
vill förbättra avseende effektivitet. Denna problembeskrivning utgör en grund för ett utvecklingsarbete i 
respektive kommun under projekttiden. Problemformuleringen kan bearbetas och omformuleras tillsammans 
med projektledningen på SKR/RKA, dels innan projektstart, dels under löpande projekttid. Nulägesanalys och 
problembeskrivning ska bifogas ansökan om deltagande i projektet. 
 
Urval av kommuner 
SKR förbehåller sig rätten att vid stort intresse för deltagande i projektet att göra ett urval bland de sökande 
kommunerna. Kommuner som bedöms ha ett stort behov av stöd kommer då att prioriteras. Kommunens 
nulägesanalys och problembeskrivning samt effektivitetsnyckeltal i Kolada kommer att ligga till grund för en 
eventuell selektering av kommuner som ges tillfälle att delta. 
 
 



Ansökan till utvecklingsprojekt – Effektivare kommun 
Skickas senast 14 juni till gunnar.gidenstamskr.se 

 

Kommun: Falköpings kommun 

Ansvarig för ansökan 

Namn: Pia Alhäll 

Befattning: Kommundirektör 

 

Beslut 
1. Beslut om deltagande 

För deltagande i projektet krävs ett kommunstyrelsebeslut innan första tillfället den xx september. 

Detta beslut ska innefatta punkt 2-4 nedan och som underlag för beslut ska finnas dels SKR:s 

projektbeskrivning, dels den nulägesbeskrivning och problemformulering som beskrivs i detta 

dokument. Beslutet ska också garantera att kommunen avsätter erforderlig arbetstid för att ett 

förändringsarbete för ökad effektivitet kan påbörjas under projekttiden. 

Organisering 
2. Styrgrupp 

Kommunen ska utse en styrgrupp som leder utvecklingsarbetet i den egna kommunen. I denna grupp 

ska det finnas representanter från kommunövergripande ledningsgrupp (tjänstepersoner).  

Vi tänker oss följande personer i styrgruppen (namn och befattning): 

Pia Alhäll, kommundirektör 
Maria Axelsson, HR chef 
Magnus Fleischer, ekonomichef 
Karina Bronell, barn- och utbildningschef 
Magnus Schedin, socialchef 
 

 

3. Arbetsgrupp 

Kommunen ska utse en arbetsgrupp som ska lägga tid på att hålla ihop, samordna och utföra det 

operativa arbete som krävs i projektet. I arbetsgruppen kan ingå centrala stödfunktioner kring 

ekonomi, HR och kvalitet, men även personer med utvecklingsansvar från de större verksamheterna.  

Vi tänker oss följande funktioner i arbetsgruppen: 

Ansvarig kommunens analysgrupp (ekonom) 
Biträdande ekonomichef 
HR strateg 
Verksamhetsutvecklare barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetsutvecklare socialförvaltningen  
Ekonomer barn och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 



 

4. Kontaktperson 

SKR behöver en kontaktperson i er kommun som kan ansvara för kommunikationen med SKR och 

övriga deltagande kommuner under projekttiden. 

Vår kontaktperson är (namn, befattning, e-postadress, telefonnummer): 

Magnus Fleischer, ekonomichef, magnus.fleischer@falkoping.se  072-453 91 80 
 

 

Nulägesanalys/problembeskrivning 
Beskriv hur er effektivitet ser ut i kommunen genom att belysa både utfall av kostnader och kvalitet. I 

denna beskrivning vill vi att ni redovisar nyckeltal från www.kolada.se som stödjer er beskrivning. 

Utgå då gärna från effektivitetsnyckeltalen i ”Jämföraren”. Utifrån denna nulägesbeskrivning vill vi att 

ni går vidare och gör en problembeskrivning. Vad är det som behöver utvecklas och förändras? 

Avslutningsvis vill vi att ni redovisar tankar kring vad och hur ett förbättringsarbete kan ske för att 

öka effektiviteten.  

Använd högst en A4 sida med text (exklusive eventuella tabeller eller diagram) för respektive del 

nulägesanalys, problembeskrivning och förslag på åtgärder/förbättringsarbete. 

Det är viktigt att påpeka att dessa beskrivningar kan komma att förändras och fördjupas under 

projektets framskridande. Se det som ingångsvärden som vi tillsammans, SKR och övriga deltagande 

kommuner, kan utveckla om ni kommer att delta i projektet.  

 

5. Vår nulägesanalys: 

Falköpings kommun är likt många andra kommuner i Sverige i behov att se över nuvarande 
kommunal verksamhet kopplat till framtidens efterfrågan på välfärdstjänster. En förändrad 
demografi där fler kan behöva ta del av den kommunala välfärden samtidigt som arbetade timmar 
för att bekosta inte kommer att öka i samma takt.  
Kommunen har sedan flera år arbetat aktivt med det kommunövergripande målarbetet, där 
antalet mål som följs upp under ett år kraftigt minskat till totalt fyra övergripande mål. Som ett led 
att förbättra uppföljningen upp dessa kommunövergripande mål bildades en ”analysgrupp” med 
verksamhetsutvecklare från förvaltningarna som skulle sammanställa nämndernas delmål till en 
kommunövergripande målanalys. Vi har kommit en bit på väg i detta arbete men känner att vi  
behöver fortsätta att utveckla oss i dessa delar.  
Nya mallar för planering och uppföljning har de senaste året tagits fram som inte lägre bara 
fokuserar på ekonomi och mål utan även belyser underliggande grunder och kvalitétsdelar. Detta 
kan vara ex personal och verksamhetsrelaterade frågor. Arbetet med detta är dock fortfarande i 
ett tidigt stadium men vi ser dock utvecklingen framför oss att kunna knyta ihop dessa frågor så att 
vi kan få en tydligare bild av kopplingen mellan ekonomi-, personal-, verksamhet och kvalitéts- 
frågor. 
Nästa steg för Falköpings kommun är att försöka koppla mål, kvalité och ekonomi till något som 
går att följa upp, därav intresset att medverka i detta utvecklingsprojekt. Detta för att även kunna 
skifta fokus till våra större verksamhetsgrenar som tidigare har varit svåra att mäta. 
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6. Vår problembeskrivning: 

Falköpings kommun har de senaste åren arbetet aktivt med både uppföljningar av mål, 
verksamheter och ekonomi. Vi känner dock att vi under lång tid saknat tydliga, sammankopplande 
strukturer för att få hela styrkedjan att fungera. De olika delarna hamnar tyvärr ofta i olika forum 
och koppling mellan helhet och delar är inte alltid lätt att se. Detta gäller ex från underlag till 
budget och fram till presentationer av uppföljningsrapporter och årsredovisning.  
Att få hjälp via utvecklingsprojektet att plocka fram kommunjämförelsebara nyckeltal, eller 
nyckeltal som även kan jämföras inom kommunen skulle ge oss stora möjligheter till bättre 
analyser och diskussioner inom planering och uppföljning av verksamhet, mål och ekonomi. 
Vi har ambition att ha en resursfördelningsmodell men har inte kommit i mål i dessa delar varför 
det inte och genomförts. Vi kan se i jämförelse och nyckeltal i Kolada att vi har relativt stora 
avvikelser i Falköpings kommun. Detta är viktigt för oss att analysera och vi hoppas att projektet 
kan stödja och hjälpa oss i dessa delar. 
 

 

7. Så här tänker vi oss vårt förbättringsarbete: 

Falköpings kommun har under de senaste året arbetat med att ta fram tydliga processer kopplat 
till budget-, verksamhet- och ekonomistyrning. När dessa formella processer nu börjar att komma 
på plats behöver kommunen gå in i nästa fas och ta fram bättre underlag och analysmaterial.  
Hur analyserar vi kopplingen mellan budget, satsade skattemedel, kvalité och utfall. Vi tänker att 
utvecklingsprojektet kan stödja oss att i dessa delar för att bättre analysera nuläge och underlag 
för beslut för att möta framtida behov. 
 
I våra styr- och arbetsgrupper kommer finnas både övergripande centrala, men även 
verksamhetknutna funktioner.  Vi tror att detta är viktigt för att arbetet i projektet skall bli 
framgångsrikt och att styrkedjan skall kunna fungera på ett bra sätt. Arbete med nyckeltal, mål och 
resursfrågor skall tidigt förankras i verksamheterna. 
  
Deltagarna i arbetsgruppen är alla delar av planerings och uppföljningsprocessen i Falköpings 
kommun. Utifrån utvecklingsprojektet kommer den kunskap som genereras att spridas vidare i 
planering och uppföljningsprocessen. Arbetsgruppen kommer att rapportera till styrgruppen som 
stämmer av och kommunicerar med politiken. Vi ser stora fördelar med att få vara med i projektet 
”Effektivare kommun” då detta kan hjälpa oss med arbetet att ta fram bättre underlag till beslut.  
Vi hoppas också kunna bidra i projektet med positiv entusiasm och erfarenheter i de delar där vi 
kommit en bit på väg.   
 

 

 



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Magnus Fleischer   Ekonomichef      magnus.fleischer@falkoping.se   

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 
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 Kommunstyrelsen 

Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola 
och kök, hyresavtal angående modulskola, tilläggs-
anslag till tekniska nämnden gällande modulskolan och 
tidigareläggning av investering i flerårsplanen 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska 

nämnden startbesked och uppdrag att genomföra projektet avseende 
Odensbergs förskola och kök, under förutsättning att projektkostnaden 
efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 miljoner kronor som är avsatta 
för projektet i flerårsplanen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska 
nämnden startbesked i två delar avseende modulskola i Odensberg. Den 
ena delen utgörs av tilläggsanslag till tekniska nämnden med 15 miljoner 
kronor för år 2021. Den andra delen är att ge tekniska nämnden i uppdrag 
att teckna hyresavtal med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till 
maximalt 1,7 miljoner kronor per år. 

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tidigarelägga i 
flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner kronor från år 2023 
till år 2022.        

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2021, § 96, att föreslå 
kommunfullmäktige att ge startbesked för ombyggnaden av Odensbergs 
förskola och kök samt uppdrag att teckna hyresavtal för modulskola och 
besluta om tidigareläggning av investering i flerårsplanen. Tekniska 
nämnden har tidigare beslutat i detta ärende den 26 april 2021, §46. 
Vid genomgång av inkomna anbud avseende hyresavtalet för modulskolan 
har det framgått att beslutspunkt 2 (tecknande av hyresavtal modulskola) 
måste revideras till att omfatta en investeringsdel och en hyresdel. Ärendet 
har genom beslut i kommunfullmäktige den 28 juni 2021, § 79, 
återremitterats till tekniska nämnden. Tekniska nämnden fattade den 7 juli 
2021 ett nytt beslut i ärendet i enlighet med punkt 2 ovan. 

Bakgrund 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 33, gällande den nya 
skolorganisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 
krävde en ombyggnation. Fastighetsavdelningen har tillsammans med barn- 
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och utbildningsförvaltningen gemensamt utrett Odensbergsskolans behov i 
ett projektdirektiv, färdigställt år 2020. I projektdirektivet framgick att 
förskolans och kökets behov kunde tillgodoses genom renovering och 
tillbyggnad av befintlig förskola. 
I projektdirektivet redovisades två möjliga alternativ för grundskolans 
behov. Behovet kunde tillgodoses genom en nybyggnation alternativt en 
förhyrning av en modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna 
efter hyrestidens slut.   
Barn- och utbildningsnämnden har därefter beslutat om att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att gå vidare med en förstudie gällande förhyrning av 
modulskola för årskurs F-6 samt renovering och tillbyggnad av befintlig för-
skola (Dnr 2020/00608).  
Tekniska nämnden har beslutat att i samband med att köket renoveras ska det 
konverteras från mottagningskök till tillagningskök (Dnr 2020/00167). 
En förstudie har därefter slutförts i mars 2021. I förstudien har ritningar och 
en produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen 
som är beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på 
projektets omfattning och kostnader. I förstudien framgår att 
projektinvesteringen beräknas ligga inom budgeterade kostnader. 
Tekniska nämnden har därefter beslutat att starta projektering och anbuds-
förfarande utifrån projektomfattning som beskrivits i förstudien (Dnr 
2021/00061). Anbud för modulskolan beräknas inkomma i juni 2021 och 
anbud för renovering och tillbyggnad av förskola och kök beräknas inkomma 
i september 2021. Efter anbud inkommit krävs startbesked för projektet.  
Vid genomgång av inkomna anbud avseende hyra av modulskola i 
Odensberg framgår att anbudsgivarnas beräkningar av kostnader för 
etablering, montage och markarbeten är högre och mer omfattande än vad 
förstudien visat. De totala kostnaderna för projektet är dock i nivå med 
förstudien.  
Denna omfördelning gör att det tidigare beslutet om att föreslå 
kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att teckna hyresavtal 
avseende modulskola i Odensberg med en hyreskostnad, inklusive drift, upp 
till maximalt 3 miljoner kronor per år behöver revideras till att omfatta en 
investeringsdel och en hyresdel. Investeringsdelen beräknas till cirka 15 
miljoner kronor och hyresdelen, inklusive drift, beräknas till cirka 1,7 
miljoner kronor per år.   
Projektet Odensbergs förskola, skola och kök utgör ett gemensamt projekt 
och i enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och 
projektinvesteringar lyfts därför projektet till kommunfullmäktige för 
startbesked då projektkostnaden överstiger 30 miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 
Det är samhällsbyggnadsförvaltningens och barn- och 
utbildningsförvaltningens bedömning att det är fördelaktigt att utföra 
projektets tre delar avseende förskola, kök och modulskola i 
sammanhängande följd.  En förutsättning för att utföra projektet 
sammanhängande är att förskolans investeringsmedel tidigareläggs.  
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För att hålla planerad tidsplan bör kommunfullmäktige föreslås att ge 
startbesked för projektet, besluta om att ge tekniska nämnden i uppdrag att 
teckna hyresavtal för modulskolan, tidigarelägga förskolans 
investeringsmedel från 2023 till 2022 samt bevilja tekniska nämnden 
tilläggsanslag för investeringar 2021 med 15 miljoner kronor 
Kommunledningsförvaltningen har i dessa delar inget att invända utan 
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 
förslaget.  
Kommunledningsförvaltningen vill dock göra kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige uppmärksamma på följande. 
I gällande av kommunfullmäktige beslutad flerårsplan 2021–2023 finns 
projekt Odensbergsskolan med i avsnittet Investeringsprojekt med en 
projektkalkyl på 34 miljoner kronor. Utöver detta finns en skrivning om att 
kommunen går vidare med en modullösning vilket innebär en driftskostnad. 
Anledningen till skrivningen är att kommunen avser att förhyra grundskolan 
av extern part. Löpande kostnader (hyror) kommer då belasta driftsbudgeten. 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att projektet ska ses som en 
helhet och inkludera även den planerade hyresdelen. I kommunens 
redovisning kommer det behöva utredas om hyreskontraktet är att betrakta 
som så kallad finansiell leasing. Härvid finns ledning i skrivelse från Rådet 
för kommunal redovisning, RKR, kring redovisning av leasing- och 
hyresavtal. Beroende på hyreskontraktets utformning kan detta innebära att 
objektet ska redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen samt att 
framtida förpliktelsen att betala leasingavgifter (hyror) kommer att redovisas 
som en skuld i balansräkningen. I praktiken innebär det för kommunen att 
betrakta detta som en investering samt att det ska ingå i utvärderingen av 
kommunens finansiella mål om ”lånetak”.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
I kommunens flerårsplan 2021–2023 är 34 miljoner kronor budgeterat för 
projektet. År 2021 är 6 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs kök. År 
2023 är 26 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs förskola, vilket 
föreslås flyttas till år 2022.  Därutöver är 2 miljoner kronor budgeterat för 
inventarier.  
I flerårsplanen framgår också att skolan innebär 0 kronor i 
investeringsbudget utifrån att kommunen går vidare med en modullösning 
vilket innebär en driftskostnad. En utredning kommer dock att göras kring 
frågan om eventuell finansiell leasing avseende hela eller del av 
finansieringen av modulskolan vilket innebär att objektet kan komma att 
läggas in i balansräkningen.  
Kapital- och driftkonsekvenser avseende tilläggsanslaget på 15 miljoner 
kronor för etableringen av modulskolan utreds också vidare. Den 
omfördelning som nu görs på grund av de inkomna anbudens utformning gör 
att det blir en investeringsdel och att hyresdelen sänks. Denna omfördelning  
förändrar inte kommunledningsförvaltningens bedömning. Det är snarare så 
att genom att kommunen nu investerar ”mer direkt” bör medföra att de totala 
driftskostnaderna sänks. Detta då kommunen normalt lånar till bättre villkor 
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en privat aktör. Formellt behövs det dock ett beslut om tilläggsanslag till 
tekniska nämnden om 15 miljoner kronor då denna del inte är med i 
investeringsbudgeten i flerårsplanen 2021–2023. 
I policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar under punkt 6, 
Förhyrning av externa lokaler, framgår det att tekniska nämnden förhandlar 
och tecknar avtal med externa hyresvärdar på uppdrag från beställande 
nämnd. Då det ännu inte är utrett om förhyrningen av modulskolan utgör en 
investering eller driftkostnad föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut 
kring tecknande av modulskolans hyresavtal.  
I kommunens policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar under 
punkt 9, Finansiering av lokalförsörjning, framgår det att finansiering av 
projektinvesteringar vilka ingår i kommunens flerårsplan sker genom 
tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska nämnden debiterar 
respektive nämnd för projektinvesteringens driftskostnad (internhyra). I 
möjligaste mån kompenseras respektive nämnd för hyror i driftsbudgeten 
(budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade flerårsplan. 
Schablonberäknade internhyror framgår i projektets förstudie.  
Finansiering av projekt Odensbergsskolan finns delvis i flerårsplan  
2021–2023 och kommer att kompletteras och vara mer detaljerat i flerårsplan 
2022–2024. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-10 
Tekniska nämndens ordförandebeslut, 2021-07-07 
Kommunfullmäktige § 79/2021 
Kommunstyrelsen § 96/2021 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-19 
Tekniska nämnden § 46/2021     

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden   Kommunstyrelsen 
Jan Aurén, fastighetschef   Cecilia Nordh, lokalstrateg 
Ekonomiavdelningen   Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Magnus Fleischer 
Ekonomichef 
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§ 79 Dnr 2021/00232  

Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola 
och kök och uppdrag att teckna hyresavtal för 
modulskola i Odensberg 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till tekniska 

nämnden med motiveringen att finansieringen behöver utredas på grund 
av förändrade förutsättningar vid upphandling.  

Bakgrund 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 33, gällande den nya 
skolorganisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 
krävde en ombyggnation. Fastighetsavdelningen har tillsammans med barn- 
och utbildningsförvaltningen gemensamt utrett Odensbergsskolans behov i 
ett projektdirektiv, färdigställt år 2020.  
I projektdirektivet framgick att förskolans och kökets behov kunde tillgodoses 
genom renovering och tillbyggnad av befintlig förskola. 
I projektdirektivet redovisades två möjliga alternativ för grundskolans 
behov. Behovet kunde tillgodoses genom en nybyggnation alternativt en 
förhyrning av en modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna 
efter hyrestidens slut.   
Barn- och utbildningsnämnden har därefter beslutat om att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att gå vidare med en förstudie gällande förhyrning av 
modulskola för årskurs F–6 samt renovering och tillbyggnad av befintlig för-
skola (Dnr 2020/00608).  
Tekniska nämnden har beslutat att i samband med att köket renoveras ska det 
konverteras från mottagningskök till tillagningskök (Dnr 2020/00167). 
En förstudie har därefter slutförts i mars 2021. I förstudien har ritningar och 
en produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen 
som är beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på 
projektets omfattning och kostnader. I förstudien framgår att projekt-
investeringen beräknas ligga inom budgeterade kostnader. 
Tekniska nämnden har därefter beslutat att starta projektering och anbuds-
förfarande utifrån projektomfattning som beskrivits i förstudien (Dnr 
2021/00061). Anbud för modulskolan beräknas inkomma i juni 2021 och 
anbud för renovering och tillbyggnad av förskola och kök beräknas inkomma 
i september 2021. Efter anbud inkommit krävs startbesked för projektet.  
Projektet Odensbergs förskola, skola och kök utgör ett gemensamt projekt 
och i enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och byggnads-
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investeringar lyfts därför projektet till kommunfullmäktige för startbesked då 
projektkostnaden överstiger 20 miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 
Det är samhällsbyggnadsförvaltningens och barn- och utbildningsförvalt-
ningens bedömning att det är fördelaktigt att utföra projektets tre delar 
avseende förskola, kök och modulskola i sammanhängande följd. En 
förutsättning för att utföra projektet sammanhängande är att förskolans 
investeringsmedel tidigareläggs.  
I förstudien framgår att projektets kalkyl beräknas ligga inom budgeterade 
kostnader. För att hålla planerad tidsplan bör kommunfullmäktige föreslås ge 
startbesked för projektet samt tidigarelägga förskolans investeringsmedel 
från år 2023 till år 2022. 
Kommunledningsförvaltningen har i dessa delar inget att invända utan 
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 
förslaget. 
Kommunledningsförvaltningen vill dock göra kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige uppmärksamma på följande. 
I gällande av kommunfullmäktige beslutad flerårsplan 2021–2023 finns 
projekt Odensbergsskolan med i avsnittet ”Investeringsprojekt” med en 
projektkalkyl på 34 miljoner kronor. Utöver detta finns en skrivning om att 
kommunen går vidare med en modullösning vilket innebär en driftskostnad. 
Anledningen till skrivningen är att kommunen avser att förhyra grundskolan 
av extern part. Löpande kostnader (hyror) kommer då belasta driftsbudgeten. 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att projektet ska ses som en 
helhet och inkludera även den planerade hyresdelen. I kommunens 
redovisning kommer det behöva utredas om hyreskontraktet är att betrakta 
som så kallad finansiell leasing. Härvid finns ledning i skrivelse från Rådet 
för kommunal redovisning, RKR, kring redovisning av leasing- och hyres-
avtal. Beroende på hyreskontraktets utformning kan detta innebära att 
objektet ska redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen samt att 
framtida förpliktelsen att betala leasingavgifter (hyror) kommer att redovisas 
som en skuld i balansräkningen. I praktiken innebär det för kommunen att 
betrakta detta som en investering samt att det ska ingå i utvärderingen av 
kommunens finansiella mål om ”lånetak”.  

Finansiering 
I kommunens flerårsplan 2021–2023 är 34 miljoner kronor budgeterat för 
projektet. År 2021 är 6 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs kök och 
år 2023 är 26 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs förskola. Detta 
förslås nu flyttas till år 2022. Därutöver är 2 miljoner kronor budgeterat för 
inventarier.  
I flerårsplanen 2021–2023 framgår också att skolan innebär 0 kronor i 
investeringsbudget utifrån att kommunen går vidare med en modullösning 
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vilket innebär en driftskostnad. Märk dock att utredning kommer att göras 
kring frågan eventuell finansiell leasing vilket innebär att objektet kommer 
läggas in i balansräkningen. 
Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till cirka  
2,1 miljoner kronor per år.  
Kommunens ökade driftkostnad beräknas uppgå till cirka 2,35 miljoner 
kronor per år vid tecknande av 5-årigt hyresavtal för modulskolan och cirka 
1,75 miljoner kronor per år vid tecknande av 10-årigt hyresavtal för modul-
skolan. 
Därutöver tillkommer driftkostnader för etablering av modulskolan, rivning 
av gamla skolbyggnaden samt restvärde gamla skolbyggnaden, totalt cirka 
4,2 miljoner kronor år 1. Etableringskostnaden på cirka 1,5 miljoner kronor 
kan eventuellt skrivas av på hyresavtalstiden och blir i så fall en kapital-
kostnad över tid istället för en driftkostnad år 1. Schablonberäknade 
internhyror framgår i projektets förstudie.  
I förslag (som ska beslutas av kommunfullmäktige den 28 juni 2021) till ny 
policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar punkt 10 framgår 
följande. ”Finansiering av projektinvesteringar vilka ingår i kommunens 
flerårsplan sker genom tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska 
nämnden debiterar respektive nämnd för projektinvesteringens driftskostnad 
(internhyra). I möjligaste mån kompenseras respektive nämnd för hyror i 
driftsbudgeten (budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade 
flerårsplan.” 
Finansiering av projekt Odensbergsskolan finns delvis i flerårsplan  
2021–2023 och kommer att kompletteras och vara mer detaljerat i flerårsplan 
2022–2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 96/2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Tekniska nämnden § 46/2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 

startbesked och ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet 
avseende Odensbergs förskola och kök, under förutsättning att projekt-
kostnaden efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 miljoner kronor 
som är avsatta för projektet i flerårsplanen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 
tekniska nämnden uppdrag att teckna hyresavtal avseende modulskola i 
Odensberg med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till maximalt  
3 miljoner kronor per år.  
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3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att  
tidigarelägga i flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner kronor 
från år 2023 till år 2022.     

Yrkanden 
Adam Johansson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till tekniska 
nämnden med följande motivering.  
"Ärendet återremitteras till tekniska nämnden motiveringen att finansieringen 
behöver utredas på grund av förändrade förutsättningar vid upphandling." 

Yttranden 
Fredy Neüman (S) yttrar sig.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde respektive Adam Johanssons (M) yrkande om återremiss och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till 
tekniska nämnden.  
  
 

Paragrafen skickas till  
Tekniska nämnden 
Magnus Fleischer, ekonomichef            
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§ 96 Dnr 2021/00232  

Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola 
och kök och uppdrag att teckna hyresavtal för 
modulskola i Odensberg 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 

startbesked och ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet 
avseende Odensbergs förskola och kök, under förutsättning att projekt-
kostnaden efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 miljoner kronor 
som är avsatta för projektet i flerårsplanen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 
tekniska nämnden uppdrag att teckna hyresavtal avseende modulskola i 
Odensberg med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till maximalt  
3 miljoner kronor per år.  

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att  
tidigarelägga i flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner kronor 
från år 2023 till år 2022.    

Reservation 
Ingvor Bergman (S), Fredy Neüman (S), Johanna Svensson (S) och Roger 
Lundberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingvor Bergmans (S) 
yrkande.  

Protokollsanteckning  
Ingvor Bergman (S) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas i 
slutet av paragrafen.      

Bakgrund 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 33, gällande den nya 
skolorganisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 
krävde en ombyggnation. Fastighetsavdelningen har tillsammans med barn- 
och utbildningsförvaltningen gemensamt utrett Odensbergsskolans behov i 
ett projektdirektiv, färdigställt år 2020.  
I projektdirektivet framgick att förskolans och kökets behov kunde tillgodoses 
genom renovering och tillbyggnad av befintlig förskola. 
I projektdirektivet redovisades två möjliga alternativ för grundskolans 
behov. Behovet kunde tillgodoses genom en nybyggnation alternativt en 
förhyrning av en modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna 
efter hyrestidens slut.   
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Barn- och utbildningsnämnden har därefter beslutat om att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att gå vidare med en förstudie gällande förhyrning av 
modulskola för årskurs F–6 samt renovering och tillbyggnad av befintlig för-
skola (Dnr 2020/00608).  
Tekniska nämnden har beslutat att i samband med att köket renoveras ska det 
konverteras från mottagningskök till tillagningskök (Dnr 2020/00167). 
En förstudie har därefter slutförts i mars 2021. I förstudien har ritningar och 
en produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen 
som är beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på 
projektets omfattning och kostnader. I förstudien framgår att projekt-
investeringen beräknas ligga inom budgeterade kostnader. 
Tekniska nämnden har därefter beslutat att starta projektering och anbuds-
förfarande utifrån projektomfattning som beskrivits i förstudien (Dnr 
2021/00061). Anbud för modulskolan beräknas inkomma i juni 2021 och 
anbud för renovering och tillbyggnad av förskola och kök beräknas inkomma 
i september 2021. Efter anbud inkommit krävs startbesked för projektet.  
Projektet Odensbergs förskola, skola och kök utgör ett gemensamt projekt 
och i enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och byggnads-
investeringar lyfts därför projektet till kommunfullmäktige för startbesked då 
projektkostnaden överstiger 20 miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 
Det är samhällsbyggnadsförvaltningens och barn- och utbildningsförvalt-
ningens bedömning att det är fördelaktigt att utföra projektets tre delar 
avseende förskola, kök och modulskola i sammanhängande följd. En 
förutsättning för att utföra projektet sammanhängande är att förskolans 
investeringsmedel tidigareläggs.  
I förstudien framgår att projektets kalkyl beräknas ligga inom budgeterade 
kostnader. För att hålla planerad tidsplan bör kommunfullmäktige föreslås ge 
startbesked för projektet samt tidigarelägga förskolans investeringsmedel 
från år 2023 till år 2022. 
Kommunledningsförvaltningen har i dessa delar inget att invända utan 
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 
förslaget. 
Kommunledningsförvaltningen vill dock göra kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige uppmärksamma på följande. 
I gällande av kommunfullmäktige beslutad flerårsplan 2021–2023 finns 
projekt Odensbergsskolan med i avsnittet ”Investeringsprojekt” med en 
projektkalkyl på 34 miljoner kronor. Utöver detta finns en skrivning om att 
kommunen går vidare med en modullösning vilket innebär en driftskostnad. 
Anledningen till skrivningen är att kommunen avser att förhyra grundskolan 
av extern part. Löpande kostnader (hyror) kommer då belasta driftsbudgeten. 
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Kommunledningsförvaltningens bedömning är att projektet ska ses som en 
helhet och inkludera även den planerade hyresdelen. I kommunens 
redovisning kommer det behöva utredas om hyreskontraktet är att betrakta 
som så kallad finansiell leasing. Härvid finns ledning i skrivelse från Rådet 
för kommunal redovisning, RKR, kring redovisning av leasing- och hyres-
avtal. Beroende på hyreskontraktets utformning kan detta innebära att 
objektet ska redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen samt att 
framtida förpliktelsen att betala leasingavgifter (hyror) kommer att redovisas 
som en skuld i balansräkningen. I praktiken innebär det för kommunen att 
betrakta detta som en investering samt att det ska ingå i utvärderingen av 
kommunens finansiella mål om ”lånetak”.  

Finansiering 
I kommunens flerårsplan 2021–2023 är 34 miljoner kronor budgeterat för 
projektet. År 2021 är 6 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs kök och 
år 2023 är 26 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs förskola. Detta 
förslås nu flyttas till år 2022. Därutöver är 2 miljoner kronor budgeterat för 
inventarier.  
I flerårsplanen 2021–2023 framgår också att skolan innebär 0 kronor i 
investeringsbudget utifrån att kommunen går vidare med en modullösning 
vilket innebär en driftskostnad. Märk dock att utredning kommer att göras 
kring frågan eventuell finansiell leasing vilket innebär att objektet kommer 
läggas in i balansräkningen. 
Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till cirka  
2,1 miljoner kronor per år.  
Kommunens ökade driftkostnad beräknas uppgå till cirka 2,35 miljoner 
kronor per år vid tecknande av 5-årigt hyresavtal för modulskolan och cirka 
1,75 miljoner kronor per år vid tecknande av 10-årigt hyresavtal för modul-
skolan. 
Därutöver tillkommer driftkostnader för etablering av modulskolan, rivning 
av gamla skolbyggnaden samt restvärde gamla skolbyggnaden, totalt cirka 
4,2 miljoner kronor år 1. Etableringskostnaden på cirka 1,5 miljoner kronor 
kan eventuellt skrivas av på hyresavtalstiden och blir i så fall en kapital-
kostnad över tid istället för en driftkostnad år 1. Schablonberäknade 
internhyror framgår i projektets förstudie.  
I förslag (som ska beslutas av kommunfullmäktige den 28 juni 2021) till ny 
policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar punkt 10 framgår 
följande: ”Finansiering av projektinvesteringar vilka ingår i kommunens 
flerårsplan sker genom tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska 
nämnden debiterar respektive nämnd för projektinvesteringens driftskostnad 
(internhyra). I möjligaste mån kompenseras respektive nämnd för hyror i 
driftsbudgeten (budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade 
flerårsplan.” 
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Finansiering av projekt Odensbergsskolan finns delvis i flerårsplan  
2021–2023 och kommer att kompletteras och vara mer detaljerat i flerårsplan 
2022–2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Tekniska nämnden § 46/2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 

startbesked och ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet 
avseende Odensbergs förskola och kök, under förutsättning att projekt-
kostnaden efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 miljoner kronor 
som är avsatta för projektet i flerårsplanen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 
tekniska nämnden uppdrag att teckna hyresavtal avseende modulskola i 
Odensberg med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till maximalt  
3 miljoner kronor per år.  

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att  
tidigarelägga i flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner kronor 
från år 2023 till år 2022.      

Yrkanden 
Ingvor Bergman (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslutspunkt 2. 
Ingvor Bergman (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslutspunkt 
1 och 3. 
Karola Svensson (C) och Dan Hovskär (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag till besluts-
punkterna 1 och 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
Ordföranden ställer sedan proposition på arbetsutskottets förslag till 
beslutspunkt 2 respektive Ingvor Bergmans (S) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslutspunkt 2. 
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Protokollsanteckning  
Ingvor Bergman (S) inkommer med följande protokollsanteckning.  
"Socialdemokraterna yrkar avslag på Beslutspunkt 2 gällande förhyrning av 
Modulskola i Odensberg. 
Barn och utbildningsnämnden har efter att förstudien är genomförd ej beretts 
möjlighet att yttra sig över denna. Nämnden har därmed ej getts möjlighet att 
beskriva vilka konsekvenser en förhyrning får i budget på kort och lång sikt. 
Vidare är diskussionen gällande längden på förhyrningen ej diskuterad i 
Barn och utbildningsnämnden vilket också får konsekvenser för framtida 
budgetar.”  
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Magnus Fleischer   Ekonomichef      magnus.fleischer@falkoping.se   
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 Kommunstyrelsen 

Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola 
och kök, hyresavtal angående modulskola och 
tidigareläggning av investering i flerårsplanen 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 

startbesked och ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra 
projektet avseende Odensbergs förskola och kök, under förutsättning 
att projektkostnaden efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 
miljoner kronor som är avsatta för projektet i flerårsplanen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 
tekniska nämnden uppdrag att teckna hyresavtal avseende 
modulskola i Odensberg med en hyreskostnad, inklusive drift, upp 
till maximalt 3 miljoner kronor per år.  

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att  
tidigarelägga i flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner 
kronor från år 2023 till år 2022.        

Bakgrund 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 33, gällande den nya 
skolorganisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 
krävde en ombyggnation. Fastighetsavdelningen har tillsammans med barn- 
och utbildningsförvaltningen gemensamt utrett Odensbergsskolans behov i 
ett projektdirektiv, färdigställt år 2020.  
I projektdirektivet framgick att förskolans och kökets behov kunde 
tillgodoses genom renovering och tillbyggnad av befintlig förskola. 
I projektdirektivet redovisades två möjliga alternativ för grundskolans 
behov. Behovet kunde tillgodoses genom en nybyggnation alternativt en 
förhyrning av en modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna 
efter hyrestidens slut.   
Barn- och utbildningsnämnden har därefter beslutat om att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att gå vidare med en förstudie gällande förhyrning av 
modulskola för årskurs F-6 samt renovering och tillbyggnad av befintlig för-
skola (Dnr 2020/00608).  
Tekniska nämnden har beslutat att i samband med att köket renoveras ska det 
konverteras från mottagningskök till tillagningskök (Dnr 2020/00167). 
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En förstudie har därefter slutförts i mars 2021. I förstudien har ritningar och 
en produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen 
som är beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på 
projektets omfattning och kostnader. I förstudien framgår att 
projektinvesteringen beräknas ligga inom budgeterade kostnader. 
Tekniska nämnden har därefter beslutat att starta projektering och anbuds-
förfarande utifrån projektomfattning som beskrivits i förstudien (Dnr 
2021/00061). Anbud för modulskolan beräknas inkomma i juni 2021 och 
anbud för renovering och tillbyggnad av förskola och kök beräknas inkomma 
i september 2021. Efter anbud inkommit krävs startbesked för projektet.  
Projektet Odensbergs förskola, skola och kök utgör ett gemensamt projekt 
och i enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och 
byggnadsinvesteringar lyfts därför projektet till kommunfullmäktige för 
startbesked då projektkostnaden överstiger 20 miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 
Det är samhällsbyggnadsförvaltningens och barn- och 
utbildningsförvaltningens bedömning att det är fördelaktigt att utföra 
projektets tre delar avseende förskola, kök och modulskola i 
sammanhängande följd.  En förutsättning för att utföra projektet 
sammanhängande är att förskolans investeringsmedel tidigareläggs.  
I förstudien framgår att projektets kalkyl beräknas ligga inom budgeterade 
kostnader. För att hålla planerad tidsplan bör kommunfullmäktige föreslås ge 
startbesked för projektet samt tidigarelägga förskolans investeringsmedel 
från år 2023 till år 2022. 
Kommunledningsförvaltningen har i dessa delar inget att invända utan 
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 
förslaget. 
Kommunledningsförvaltningen vill dock göra kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige uppmärksamma på följande. 
I gällande av kommunfullmäktige beslutad flerårsplan 2021–2023 finns 
projekt Odensbergsskolan med i avsnittet Investeringsprojekt med en 
projektkalkyl på 34 miljoner kronor. Utöver detta finns en skrivning om att 
kommunen går vidare med en modullösning vilket innebär en driftskostnad. 
Anledningen till skrivningen är att kommunen avser att förhyra grundskolan 
av extern part. Löpande kostnader (hyror) kommer då belasta driftsbudgeten. 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att projektet ska ses som en 
helhet och inkludera även den planerade hyresdelen. I kommunens 
redovisning kommer det behöva utredas om hyreskontraktet är att betrakta 
som s.k. finansiell leasing. Härvid finns ledning i skrivelse från Rådet för 
kommunal redovisning, RKR, kring redovisning av leasing- och hyresavtal. 
Beroende på hyreskontraktets utformning kan detta innebära att objektet ska 
redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen samt att framtida 
förpliktelsen att betala leasingavgifter (hyror) kommer att redovisas som en 
skuld i balansräkningen. I praktiken innebär det för kommunen att betrakta 
detta som en investering samt att det ska ingå i utvärderingen av kommunens 
finansiella mål om ”lånetak”.  
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
I kommunens flerårsplan 2021–2023 är 34 miljoner kronor budgeterat för 
projektet. År 2021 är 6 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs kök och 
år 2023 är 26 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs förskola. Detta 
förslås nu flyttas till år 2022. Därutöver är 2 miljoner kronor budgeterat för 
inventarier.  
I flerårsplanen 2021–2023 framgår också att skolan innebär 0 kronor i 
investeringsbudget utifrån att kommunen går vidare med en modullösning 
vilket innebär en driftskostnad. Märk dock att utredning kommer att göras 
kring frågan eventuell finansiell leasing vilket innebär att objektet kommer 
läggas in i balansräkningen. 
Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till cirka 2,1 
miljoner kronor per år.  
Kommunens ökade driftkostnad beräknas uppgå till cirka 2,35 miljoner 
kronor per år vid tecknande av 5-årigt hyresavtal för modulskolan och cirka 
1,75 miljoner kronor per år vid tecknande av 10-årigt hyresavtal för 
modulskolan. 
Därutöver tillkommer driftkostnader för etablering av modulskolan, rivning 
av gamla skolbyggnaden samt restvärde gamla skolbyggnaden, totalt cirka 
4,2 miljoner kronor år 1. Etableringskostnaden på cirka 1,5 miljoner kronor 
kan eventuellt skrivas av på hyresavtalstiden och blir i så fall en 
kapitalkostnad över tid istället för en driftkostnad år 1. Schablonberäknade 
internhyror framgår i projektets förstudie.  
I förslag (beslutas av KF 2021-06-28) till ny Policy för lokalförsörjning och 
projektinvesteringar p 10 framgår följande: Finansiering av 
projektinvesteringar vilka ingår i kommunens flerårsplan sker genom 
tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska nämnden debiterar 
respektive nämnd för projektinvesteringens driftskostnad (internhyra). I 
möjligaste mån kompenseras respektive nämnd för hyror i driftsbudgeten 
(budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade flerårsplan. 
 
Finansiering av projekt Odensbergsskolan finns delvis i flerårsplan 2021-
2023 och kommer att kompletteras och vara mer detaljerat i flerårsplan 
2022-2024. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Tekniska nämnden § 46/2021      

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden   Kommunstyrelsen 
Jan Aurén, fastighetschef   Cecilia Nordh, lokalstrateg 
Ekonomiavdelningen   Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Magnus Fleischer 
Ekonomichef 
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§ 46 Dnr 2021/00110  

Startbesked avseende Odensbergs förskola och kök, 
samt tidigareläggning av investeringsmedel för 
förskolan. Uppdrag att teckna hyresavtal för 
modulskola i Odensberg 
Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 
tekniska nämnden startbesked avseende projektet Odensbergs 
förskola, och kök under förutsättning att projektkostnaden, efter 
anbudsförfarandet,  ej överstiger de 34 miljoner kronor som är 
avsatta för projektet i flerårsplanen. 

2. Tekniska nämndens föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att teckna hyresavtal avseende modulskola i 
Odensberg med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till maximalt 3 
miljoner kronor per år.  

3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om att 
tidigarelägga förskolans investering på 26 miljoner kronor från 2023 
till 2022 i flerårsplanen.  

Deltar ej i beslutspunkt 2 
Socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutspunkt 2.  

Bakgrund 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 mars 2017 gällande den nya skol-
organisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 
krävde en ombyggnation. Fastighetsavdelningen har tillsammans med barn- 
och utbildningsförvaltningen gemensamt utrett Odensbergsskolans behov i 
ett projektdirektiv, färdigställt 2020.  
I projektdirektivet framgick att förskolans och kökets behov kunde 
tillgodoses genom renovering och tillbyggnad av befintlig förskola 
I projektdirektivet redovisades två möjliga alternativ för grundskolans 
behov. Behovet kunde tillgodoses genom en nybyggnation alternativt en 
förhyrning av en modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna 
efter hyrestidens slut.   
Barn-och utbildningsnämnden har därefter beslutat om att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att gå vidare med en förstudie gällande förhyrning av 
modulskola för årskurs F-6 samt renovering och tillbyggnad av befintlig för-
skola (Dnr 2020/00608).  
Tekniska nämnden har beslutat att i samband med att köket renoveras ska det 
konverteras från mottagningskök till tillagningskök (Dnr 2020/00167). 
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En förstudie har därefter slutförts i mars 2021. I förstudien har ritningar och 
en produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen 
som är beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på 
projektets omfattning och kostnader. I förstudien framgår att 
projektinvesteringen beräknas ligga inom budgeterade kostnader. 
Tekniska nämnden har därefter beslutat att starta projektering och anbuds-
förfarande utifrån projektomfattning som beskrivits i förstudien (Dnr 
2021/00061). Anbud för modulskolan beräknas inkomma i juni 2021 och 
anbud för renovering och tillbyggnad av förskola och kök beräknas inkomma 
i september 2021. Efter anbud inkommit krävs startbesked för projektet.  
Projektet Odensbergs förskola, skola och kök utgör ett gemensamt projekt 
och i enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och 
byggnadsinvesteringar lyfts därför projektet till kommunfullmäktige för 
startbesked då projektkostnaden överstiger 20 miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 
Det är samhällsbyggnadsförvaltningens och barn- och 
utbildningsförvaltningens bedömning att det är fördelaktigt att utföra 
projektets tre delar avseende förskola, kök och modulskola i 
sammanhängande följd.  En förutsättning för att utföra projektet 
sammanhängande är att förskolans investeringsmedel tidigareläggs.  
I förstudien framgår att projektets kalkyl beräknas ligga inom budgeterade 
kostnader. För att hålla planerad tidsplan bör kommunfullmäktige föreslås att 
ge startbesked för projektet samt tidigarelägga förskolans investeringsmedel 
från 2023 till 2022. 

Finansiering 
I kommunens flerårsplan 2021-2023 är 34 miljoner kronor budgeterat för 
projektet. 2021 är 6 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs kök och 2023 
är 26 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs förskola. Därutöver är 2 
miljoner kronor budgeterat för inventarier.  
I flerårsplanen framgår också att skolan innebär 0 kr i investeringsbudget 
utifrån att kommunen går vidare med en modullösning vilket innebär en 
driftskostnad. 
Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till cirka 2,1 
miljoner kronor per år.  
Kommunens ökade driftkostnad beräknas uppgå till cirka 2,35 miljoner 
kronor per år vid tecknande av 5- årigt hyresavtal för modulskolan och cirka 
1,75 miljoner  kronor per år vid tecknande av 10-årigt hyresavtal för 
modulskolan. 
Därutöver tillkommer driftkostnader för etablering av modulskolan, rivning 
av gamla skolbyggnaden samt restvärde gamla skolbyggnaden, totalt cirka 
4,2 miljoner kronor år 1. Etableringskostnaden på cirka 1,5 miljoner kronor 
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kan eventuellt skrivas av på hyresavtalstiden och blir i så fall en 
kapitalkostnad över tid istället för en driftkostnad år 1. 
Schablonberäknade internhyror framgår i projektets förstudie.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 31/2021 
Lokalstrategens tjänsteutlåtande      
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
Jan Aurén Fastighetschef 
Cecilia Nordh Lokalstrateg 
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